
La începutul secolului al XIX-lea, poporul
ucrainean și-a recăpătat limba ca mijloc de creare a
propriei culturi. În „Eneida“ lui Kotlearevskyi, în
povestirile lui Kvitka-Osnovianenko, în câtecele și
baladele poeților romantici din Harkiv, poporul
ucrainean s-a recunoscut pe sine, și-a regăsit felul
său de viață, obiceiurile sale, problemele sale
sociale mai mari sau mai mici. Totuși, această
literatură nu era pentru popor, ci despre popor.

Șevcenko este fondatorul literaturii ucrainene
noi, de orientare democratică. În opera sa se nasc și
se dezvoltă principii care vor deveni călăuzitoare
pentru cei mai importanți scriitori ucraineni din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul
secolului al XX-lea. Specificul național și realismul
s-au manifestat și la predecesorii poetului. Dar
Șevcenko este primul care poate fi considerat cu
adevărat poet popular, deoarece în opera sa și-a
găsit expresie întreaga gamă de sentimente și gân-
duri ale celor mulți și obijduiți, aspirațiile lor de
libertate.

Predecesorii poetului criticau în operele lor
unele fenomene specifice vieții de atunci, cum ar fi
exploatarea țăranului de către moșier, corupția
slujbașilor. Șevcenko critică întreaga ordine
socială, fiind un dușman neîmpăcat al moșierilor și
țarismului.

În articolul Taras Șevcenko, apărut în Alma -
nahul social-democrat pe anul 1894, criticul literar
C. Dobrogeanu-Gherea scria: „Ceea ce caracte -
rizează mai ales poeziile lui Șevcenko, în afară de
o formă splendidă, de o limbă populară curată, e o
durere și o jale nespusă pentru muncitorimea
ucraineană, pentru frații lui de suferință. În niciun
poet mare nu e concentrată atâta gingășie și
nestrămutată iubire pentru popor și atâta durere
pentru suferințele lui“.

Drumul deschis de Șevcenko a fost urmat de cei
mai renumiți urmași ai săi ca Marko Vovciok,
Panas Myrnyi, Ivan Franko, Lesea Ukrainka etc.

Șevcenko a jucat un rol istoric important în dez-
voltarea limbii ucrainene literare. El a stabilit struc-
tura ei care s-a păstrat, în linii esențiale, ca bază a
limbii ucrainene contemporane.

Oricine studiază în profunzime opera lui Taras
Șevcenko se convinge că ea aparține lumii întregi.

Poezia poetului este un fenomen unic care nu
are echivalent în literatura universală. „Cobzarul“
lui Șevcenko a însemnat democratizarea literaturii

universale, deoarece de pe paginile lui au răsunat,
poate pentru prima dată, vocile tuturor straturilor
sociale care, până atunci, nu erau cunoscute culturii
elitiste.

Este firesc, deci, ca opera Cobzarului să fie
tradusă în toate limbile slave și în multe alte limbi
ale lumii, inclusiv în limba română.

Despre recunoașterea pe plan mondial a renu-
melui marelui poet vorbesc și cele 1.384 de monu-
mente ridicate în întreaga lume (potrivit Wikipedia)
în memoria sa. La acestea s-a adăugat și bustul lui
T. Șevcenko, dezvelit la 4 martie 2016 în  parcul de
lângă biserica ortodoxă ucraineană din Lugoj. Este
cel de-al cincilea bust al poetului național
ucrainean dezvelit în România, după cele existente
în București, la Negostina – Suceava, Satu Mare și
la Tulcea.

Opera lui Șevcenko constituie, poate, cel mai
important fenomen european și mondial, deoarece,
așa cum arată Vadym Skurativskyi, „suferința de
veacuri a maselor nu a avut până la el o voce
literară proprie“. Au existat unele încercări literare,
dar destul de timide, care imitau cultura dominantă,
devenind o jucărie, iar nu un fenomen artistic
grandios și o provocare național-socială cum a fost
opera marelui Cobzar.

Șevcenko este primul în istorie care a rupt
tăcerea păturilor sociale de jos. De aceea,
„Cobzarul“ are o valoare planetară, căci prin
cuvinte în limba ucraineană au vorbit lumile
necunoscute culturii elitiste, purtătorul lor de

cuvânt fiind un ucrainean. El a democratizat prin
opera sa literatura europeană și universală.

Numele lui Șevcenko strălucește ca o perlă rară
în tezaurul de aur al culturii mondiale. În pleiada
clasicilor de seamă ai literaturii universale, numele
lui se află pe același plan cu titanii Homer,
Shakespeare, Pușkin, Tolstoi, Goethe, Byron,
Schiller, Heine, Balzac, Hugo, Mickiewicz, Emi -
nescu, Rustaveli a căror moștenire artistică
reprezintă un bun al întregii omeniri.

Poeziile lui T. Șevcenko sunt iubite de toate
popoarele deoarece poetul, care și-a pus întreaga
putere în slujba luptei pentru eliberarea Ucrainei
sale dragi de asuprire socială și națională, exprima
năzuințele și speranțele tuturor popoarelor.
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Taras Șevcenko

Gânduri ale mele,
Gânduri

Greu cu voi în viață, gânduri,
ale mele gânduri,
Pentru ce hârtia umpleți
doar cu triste rânduri?..
Cum de nu vă suflă-n stepă
Vântul-călătorul?
Cum de nu v-adoarme răul
Cum și-adoarme-odorul?..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gânduri ale mele, gânduri,
Scumpe flori-odoare!
V-am crescut, v-am îngrijit eu –
un’ să v-ascund, oare?
mergeți, flori, în ucraina,
de ea s-aveți parte,
Voi – orfane pe sub garduri,
eu – murind departe,
Veți găsi inimă bună,
Vorbă făr’ de-otravă,
Și dreptate-adevărată
Și poate și slavă...

maică bună, ucraină,
Să-i aștepți cu dorul
Pe copiii mei zburdalnici,
Cum ți-aștepți odorul.

Traducere de ion Cozmei



Stimate domnule președinte al Consiliului Județean Satu mare, adrian Ștef,
Stimate domnule primar, dorel Coica,
Stimați membri ai Prezidiului,
Stimate domnule președinte de onoare al uur, Ștefan Buciuta,
Stimați membri ai delegațiilor muzeului Județean Satu mare, universității naționale din ujhorod,

universității de Vest ,,Vasile Goldiș”, universității naţionale de Silvicultură din lviv, muzeului de
arhitectură și Viaţă Populară din ujhorod, Fondului de Caritate, resurse și inițiative Publice, Cernăuți,

Stimaţi membri ai Consiliului uur,
Stimate domnule președinte de onoare al organizației județene Satu mare a uur,
Stimaţi membri ai Comitetului Satu mare al uur,
Stimati invitați,
dragi ucraineni,

În calitatea mea de președinte al Uniunii Ucrainenilor din România, permiteţi-mi să mă adresez
dumneavoastră cu ,,Bine aţi venit’’ la deschiderea celui de-al VII-lea Simpozion Internaţional ,,Relaţii româno-
ucrainene: istorie și contemporanitate”.

Așa cum bine știţi, ucrainenii și românii se ȋnvecinează pe o lungime a frontierei de aproape 900 km.
Triburile slave au format un substrat al poporului ucrainean ȋn nord-estul României.

Amândouă popoarele au fost unite de religia ortodoxă și lupta ȋmpotriva forţelor tătare și otomane. Suntem
apropiaţi prin cultura socială, modul de viaţă și arta populară, de secole trăind unul aproape de celălalt.

Relațiile dintre cele două ţări, la nivelurile politic și cultural, au fost de bună colaborare încă din secolele
XVI-XVII. La ȋnceput, din cauza inexistenței unui stat național, acestea erau minore, dar cu timpul, s-au dez-
voltat, mai ales în ultima vreme, în special în judeţele Maramureș, Suceava, Satu Mare și Tulcea unde se
învecinează cele două națiuni.

Până ȋn anul 1859, relațiile politice ucraineano-române au avut loc, în principal, cu vecinul direct al Ucrainei,
Moldova. Ele au fost nesemnificative cu Valahia și chiar inexistente cu Transilvania. În secolele XVI – XVII,
cazacii au ajutat nu numai principatul Moldovei, ci și pe cel al Valahiei în lupta lor împotriva Imperiului
Otoman. De exemplu, în armata voievodului Mihai Viteazul, în 1595, s-au ȋnrolat 7.000 de cazaci, iar Bohdan
Hmelnițki a încheiat un acord cu Moldova prin aranjarea căsătoriei fiului său, Timuș, cu fiica domnitorului
moldovean, Vasile Lupu. 

După destrămarea URSS, România a fost printre primele țări care a recunoscut independența statală a
Ucrainei, iar la 1 februarie 1992 a stabilit relații diplomatice cu țara vecină. Astfel, România a acordat o atenție
deosebită dezvoltării relațiilor politice, diplomatice și economice cu Ucraina.

De asemenea, toți au conștientizat că atât România, cât și Uniunea Europeană sunt pe deplin interesate să
aibă în apropiere un stat puternic, viabil, legitim în ochii propriilor lor oameni.

Ambele țări, România și Ucraina, sunt considerate printre cele mai importante din Europa Centrală și de Est.
Ambele țări au experimentat tranziția, adesea dureroasă, la o economie de piață funcțională, consolidarea statu-
lui de drept și a democrației.

Relaţiile româno-ucrainene nu pot fi analizate fără a lua în calcul ucrainenii din România și, implicit,
Uniunea Ucrainenilor din România.

Uniunea Ucrainenilor din România este o organizaţie reprezentativă parlamentarã a comunităţii ucrainene,
care face parte din Consiliul pentru Minorităţi Naţionale din România, iar prin publicaţiile ei, din Asociaţia
Presei Minorităţilor Naţionale din România. Totodată, este membră a Congresului Mondial al Ucrainenilor
(SKU), a Congresului European al Ucrainenilor (EKU), a Consiliului Ucrainean Mondial de Coordonare
(UVKR) şi a Asociaţiei pentru legăturile cu ucrainenii de peste hotarele Ucrainei (Asociaţia „Ucraina –
Lumea“). Unul dintre obiectivele majore ale UUR este întărirea raporturilor de colaborare româno-ucrainene.

Ȋn acest scop, Uniunea Ucrainenilor din România colaborează cu administraţiile publice centrale și locale,
Ambasada Ucrainei din București, Prezidiul Consiliului Ucrainean Mondial de Coordonare, Prezidiul
Congresului Mondial al Ucrainenilor și susţine deciziile și hotărările acestor Prezidii.

Pentru a consolida relațiile dintre România și Ucraina, Uniunea Ucrainenilor din România a fost de acord cu
adresa Consiliului Ucrainean Mondial de Coordonare referitoare la lipsa de activitate a puterii privind comemo -
rarea victimelor Holodomorului din Ucraina anilor 1932-1933 (80 de ani de la genocidul stalinist), cu declarația
privind semnarea Acordului de Asociere ȋntre Ucraina și Uniunea Europeană și a trimis scrisori deschise
președintelui României, primului ministru, ministrului afacerilor externe, europarlamentarilor români și
purtătorilor de cuvânt ai Uniunii Europene pentru a susține independenţa și integritatea teritorială a Ucrainei.

Totodată, Uniunea Ucrainenilor din România a susținut propunerea Consiliului Mondial al Ucrainenilor
privind modificările la ,,Condiţiile de acceptare în universităţile din Ucraina ȋn 2014 a  ucrainenilor din diaspora“. 

Ȋn ceea ce privește tematica lucrărilor simpozionului, aceasta se va axa pe diversitatea problemelor născute
ca urmare a coexistenței celor două popoare în zona de frontieră a Tisei Superioare. Culegerea de comunicări a
simpozionului va sublinia modelul de cooperare fructuoasă între specialiștii din cele două țări, România și
Ucraina, va constitui un fundament pentru cunoașterea reciprocă a contribuţiilor în diferite domenii ale științei
moderne.

Diversitatea subiectelor se va contura într-o tematică pluridisciplinară, care va prezenta istoria comună a celor
două popoare, convieţuirea într-o regiune multietnică, raporturile dintre comunităţi, identitatea culturală,
lingvistică, confesională, structura populaţiei din Ucraina, Maramureş, Satu Mare, Bucovina, Banat în diferite
perioade ale istoriei, raporturile dintre comunităţile majoritare şi minoritare, relaţiile româno-ucrainene pe parcur-
sul istoriei şi transformările majore din ultimii ani, ca rezultat al orientării europene comune a celor două ţări etc.

Această colaborare, devenită deja tradiţională, are o importanţă deosebită, deoarece promovează valorile
specifice fiecărei comunităţi şi demonstrează faptul că relaţiile transfrontaliere reprezintă un dialog multietnic,
intercultural, care se bazează pe cunoaşterea reciprocă a valorilor spirituale, materiale, istorico-culturale, pe baza
unor documente şi studii ştiinţifice. 

În concluzie, numai demonstrând tact, reținere și abordare constructivă a istoriei, România și Ucraina vor
reuși să consolideze și să asigure o dinamică pozitivă relațiilor bilaterale.

Mulțumesc!

mesaJuL preȘedinTeLui uniunii
ucraineniLor din românia 

cu ocazia ziLei inTernaŢionaLe
a Femeii

Ziua Internațională a Femeii este o sărbătoare care
simbolizează, ȋn primul rând, lupta femeilor pentru
drepturile lor, pentru participarea activă la viața
socială și cea profesională în condiții de egalitate cu
bărbații.

Datorită tenacității și perseverenței femeilor, este
dificil să menţionăm măcar o sferă de activitate în
care acestea să nu aibă un cuvânt de spus. Este
imposibil să ne imaginăm o profesie fără prezența
unei femei, fără zâmbetul ei și, cel mai important, fără
abilitățile ei de a găsi soluții pentru orice situație.

Înțelepciunea, discernământul, dorinţa constantă de
perfecționare sau stilul de viață neobosit, toate acestea,
combinate cu frumusețea interioară și exterioară,
definesc portretul femeii ucrainene moderne.

Stimate Doamne, fie ca Dumnezeu să vă dăruiască
multă sănătate, iar fiecare zi a vieții Dvs. să fie
scăldată de lumină și iubire, să fie încununată de
împliniri pe toate palierele vieții. Avem nevoie ca
prezenţa Dvs. să ne însenineze viețile. 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, doresc ca
armonia și succesul să vă însoțească pretutindeni, pe
calea vieții Dvs. să ȋnflorească flori parfumate, iar
aerul care vă înconjoară să abunde de sunete
fermecătoare. Nu uitaţi să fiţi mereu zâmbitoare și
pline de speranță.

Cu deosebită consideraţie,
nicolae miroslav PeTreţChi,

președintele uur
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Înalt preacucernice părinte vicar,

Cu cugetul plin de îndemnul Sfân tului Apostol
Pavel ,,... ca pentru toate să-i mulţumim lui
Dumnezeu Tatăl...“ (Coloseni 1,3) şi covârşit de
emoţia omului căruia i-aţi făcut onoarea de a-i acor-
da diploma „Act de recuno ştinţă”, mă plec în faţa
sfin ţiei voastre, neputând a vă mulţumi îndeajuns.

După o viață petrecută în slujba oamenilor,
hăituit, uneori, în lupta dintre bine şi rău, cu
sufletul şi gândurile în genunchi, fericit pentru
izbândă, alteori, acum nu găsesc destule cuvinte
spre a zugrăvi bucuria ce mi-a adus-o această
distincţie, confirmare și încununare a eforturilor
unui om. Sunt recunoscător că aţi ales ca acel om
să fiu eu. 

Cugetând la toate acestea, am reuşit să înţeleg
profunzimea şi importanţa vieţii pe care dumnea -

voastră aţi dăruit-o, la rându-vă, prin muncă, minu -
natei slujbe întru Domnul.

Sunt pe deplin convins că, ori de câte ori
îngenuncheaţi, cu trupul şi cu sufletul, înaintea
Sfântului Altar, o faceţi pentru propăşirea binelui şi
a credinţei în comunitatea noastră ucraineană, atât
de mult iubită de către noi.

Mulţumesc bunului Dumnezeu pentru nobleţea
sufletului sfinţiei voastre şi pentru înţelepciunea şi
dragostea cu care ne păstoriţi.

Închei aceste sărace rânduri mulţu mindu-vă
încă o dată şi dorindu-vă din tot sufletul multă
sănătate, împlinirea dezideratelor sfinţiei voastre,
rugându-l pe Domnul nostru Isus Hristos să vă
dăruiască ani mulţi, spre a ne fi alături în bunătate,
dragoste şi credinţă.

Cu imensă gratitudine şi profund respect,
iura Gheorghe hleBa,

preşedinte al organizației județene Timiş

HoTĂrâre
nr. 1384 din 12 martie 2016

CONSILIUL UNIUNII UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA, reunit în şedinţa
ordinară trimestrială astăzi, 12 martie 2016, la Cluj-Napoca, în cadrul punctului 7
al ordinii de zi aprobate cu cvorum legal, a luat în dezbatere INFORMAREA
prezentată de dl NICOLAE MIROSLAV PETREŢCHI, preşedintele Uniunii
Ucrainenilor din România (UUR), privind acţiunile întreprinse de domnul
MAROCICO ION împotriva UUR.

La şedinţă a fost invitat şi domnul MAROCICO ION care nu a răspuns
invitaţiei şi care nu şi-a expus apărările.

Luările de cuvânt şi opiniile exprimate au fost consemnate în Procesul-ver-
bal al şedinţei semnat de toţi membri prezenţi.

Din dezbateri a rezultat că dl MAROCICO ION se face răspunzător de
încălcarea cu perseverenţă, repetată a următoarelor prevederi ale Statutului
UUR:

– art.8 iit.a prin aceea că nu respectă prevederile Statutului acţionând sis-
tematic şi cu efect distructiv împotriva realizării scopurilor legitime pentru care
a fost creată Uniunea, transformând-o într-o miză a ambiţiilor sale personale;

– art.8 lit.b prin aceea că, sfidând hotărârile Congresului VII se erijează
permanent în lider al Uniunii în demersurile sale menite să paralizeze activi-
tatea organelor alese în mod democratic, statutar;

– art.8 lit.d prin aceea că iniţiază acţiuni contrare intereselor Uniunii atât
sub aspectul blocării tuturor activităţilor care însumează însăşi viaţa
comunităţii noastre, cât şi prin întreţinerea unui climat de nesiguranţă şi vrajbă,
dar şi prin discreditarea imaginii UUR în faţa celorlalte organizaţii ale
minorităţilor etnice şi instituţiilor sta tului. Consiliul reţine că aceste acţiuni sunt
sistematice, nepotolite şi deosebit de  viclene, scopul lor unic și perfid fiind
scindarea Uniunii pentru satisfacerea ambiţiilor egoiste ale domnului MARO-
CICO.

Prin întregul său comportament, domnul MAROCICO ION s-a situat con-
tinuu pe poziţia de a înceta a fi membru al UNIUNII UCRAINENILOR DIN
ROMÂNIA prin încălcarea prevederilor art.9 lit.b) şi c) din Statutul Uniunii.

În acest comportament sfidător şi ostil constă întreaga activitate a domnului
MAROCICO ION care ar fi trebuit să aibă ca scop îndeplinirea obligaţiilor sale
statutare între care prezentarea periodică în faţa RADEI pentru analiza
activităţii în răspunderile care i-au fost încredinţate. Cu dispreţ faţă de organele
de conducere ale Uniunii statutar alese, domnul MAROCICO ION, aşa cum nu
a expus niciodată acti vitatea de preşedinte al Comisiei de Etică şi Litigii –
determinând actualul CONSILIU să nu-i mai încredinţeze răspunderea – nu a
expus nici activitatea ca deputat al ucrainenilor din România, care a devenit, de
altfel, ca şi inexistentă.

Având în vedere cele rezultate din dezbateri ca şi lipsa oricărui semn de
regret sau îndreptare, în baza prevederilor art.10 din Statutul Uniunii
Ucrainenilor din România,

Cu unanimitate, Consiliul Uniunii Ucrainenilor din România

HoTĂrĂŞTe:

1. Confirmă informarea domnului preşedinte al Uniunii privind acţiunile
întreprinse de dl MAROCICO ION împotriva Uniunii Ucrainenilor din
România şi o adoptă ca document al Consiliului, anexă a prezentei Hotărâri.

2. Aplică domnului MAROCICO ION sancţiu nea prevăzută de art.10 din
Statut, şi anume excluderea din rândul membrilor Uniunii Ucrainenilor din
România.

3. Împuterniceşte Prezidiul Executiv cu aducerea la îndeplinire a acestei
Hotărâri cu efectele sale subsecvente.

4. Obligă Prezidiul Executiv să ia toate măsurile necesare pentru remedierea
consecinţelor negative ale activităţii scizionist-distructive a domnului MAROCICO
ION, astfel încât activitatea Uniunii să reintre cât mai curând în normalitate.

Membrii Consiliului UUR prezenţi la şedinţa Radei de astăzi, 12 martie
2016:

Curierul UCRAINEAN 3

SCriSoare de mulţumire

uniunea ucraineniLor din românia 
consiLiuL (rada) uniunii



În amintirea cobzarului
Multiculturalismul, în unele zone, e un mod de viață și nu doar un termen din

dicționar, iar educația interculturală în unele școli nu este o noutate, interacţiunea şi
dialogul între două sau mai multe culturi fiind un lucru firesc când elevii provin din
grupuri de origini culturale diferite care trăiesc în comuniune de sute de ani.

O astfel de școală este și Școala Gimnazială din Bălcăuți. Elevii acestei școli au fost
binecuvântați cu darul cunoașterii a două limbi: româna și ucraineana. Moștenirea
spirituală pe care acești copii o primesc este imensă: tradițiile populare și cultura a două
popoare, două alfabete – latin și chirilic. 

Într-un astfel de spațiu educațional deschis către valori multiple, cadrele didactice
construiesc demersuri formative care vin în întâmpinarea acestei particularități locale.
Activitățile educative organizate au drept scop cunoașterea, păstrarea și promovarea
acestor valori. 

O astfel de activitate extracurriculară a avut loc la Școala Gimnazială din Bălcăuți
la data de 10 martie 2016. Manifestarea culturală a fost dedicată poetului ucrainean
Taras Şevcenko de la naşterea căruia s-au împlinit, în aceste zile de martie, 202 ani şi
155 de ani de la trecerea în eternitate. Activitatea a fost coordonată de doamnele profe-
soare Lăcrămioara Grigorciuc și Anca Știubianu și a constat în două momente. 

Primul moment a fost în limba ucraineană și a cuprins recitarea de poezii din creația lui
Taras Şevcenko și interpretarea de cântece compuse pe versurile Cobzarului ucrainean.

Al doilea moment, în limba română, a prezentat personalitatea artistului Șevcenko
în trei ipostaze: poet, pictor și scriitor. Elevii au recitat poezii, au creionat lumea satului

ucrainean prin cuvânt și culoare, inspirându-se din textul ,,Prințesa” – rânduri de o
duioasă nostalgie, care-l duc pe cititor cu gândul la ,,Amintiri din copilărie”, au evocat
destinul tragic al femeii de altădată într-un moment lirico-dramatic inspirat din nuvela
,,Argata”. 

Și pentru că, la 11 martie, cel mai apreciat traducător al poeziei lui Șevcenko în
limba română ar fi împlinit 65 de ani, un gând pios de aducere aminte a fost rostit în
memoria poetului sucevean Ion Cozmei, plecat dintre noi la început de octombrie 2015.

Educația interculturală este la ea acasă la Școala Gimnazială din Bălcăuți...
Îngemănarea celor două culturi în trăirea de zi cu zi este, pe de o parte, un prilej de
descoperire şi conştientizare a realei identităţi, iar pe de altă parte, contribuie la  sporirea
spaţiului cultural comun. Altfel spus, e respectarea dorinței testamentare a lui Șevcenko
care-și sfătuia compatrioții: ,,De ce-i al vostru nu vă lepădaţi/ Iar ce-i străin învăţaţi.”

De asemenea, la început de martie, merită reamintite iar și iar cuvintele poetului
sucevean Ştefan Tcaciuc: ,,Taras Şevcenko este prorocul ce i-a redat poporului
ucrainean identitatea naţională şi geniul ce a consacrat dreptul limbii ucrainene la eter-
nitate, într-un moment când patria lui, Ucraina, gemea de veacuri sub dominaţie străină.
Pentru poporul ucrainean, Taras Şevcenko întruchipează geneza noii lumi ucrainene şi
repunerea multimilenarei Ucraine la locul cuvenit pe harta lumii. Taras Şevcenko
reprezintă pentru ucraineni ceea ce reprezintă Mihai Eminescu pentru români. În ziua
când România va fi ocupată de Taras Şevcenko şi Ucraina de Mihai Eminescu, în ziua
aceea Cobzarul şi Luceafărul vor străbate braţ la braţ lumea în lung şi-n lat şi tot la braţ
vor urca în împărăţia celor două limbi materne, ucraineana şi româna, iar Ucraina şi
România vor rămâne cele mai frumoase icoane în memoria umanităţii.”

Convalia hrehorCiuC

Sărbătorirea lui taraS Șevcenko la bucureȘti
La 9 martie 2016, zi mohorâtă de primăvară cu ploaie și vânt, s-au adunat la bustul

lui Taras Șevcenko, amplasat în parcul Herăstrău pe malul lacului,  străjuit de un piersic
înflorit, cca 50 de ucraineni de la Ambasada Ucrainei și cetățeni români de etnie
ucraineană pentru a sărbători 202 ani de la nașterea lui Taras Șevcenko, cel mai mare
poet, prozator și pictor al Ucrainei. El s-a născut în satul Morynți într-o familie de ioba-
gi și a decedat la Petersburg, în 1861, la vârsta de numai 47 de ani, din cauza prigonirii
și oprimării de către regimul țarist, fiind înmormântat, după dorința sa, pe malul fluviu -
lui Nipru, la Kaniv.

Această ceremonie solemnă a fost organizată de Ambasada Ucrainei din România
în colaborare cu Uniunea Ucrainenilor din România.

La ceremonie au participat: dl Teofil Rendiuk, ministru-consilier al Ambasadei
Ucrainei în România, Ivan Marocico, deputat în Parlamentul României, Amet Aledin,
deputat în Parlamentul României din partea minorității tătare din România,  Ion
Robciuc, redactor-șef al „Curierului ucrainean“, revistă a Uniunii Ucrainenilor din
România, Iaroslava Colotelo, președinta Organizației București a UUR, membri ai
Ambasadei Ucrainei din România, cetățeni români de etnie ucraineană.

Au luat cuvântul domnii Teofil Rendiuk, Ivan Marocico, Ion Robciuc, Iaroslava
Colotelo și alții.

Domniile lor au evocat aspecte din viața și opera acestui titan al poeziei, prozei, pic-
turii și au depus jerbe de flori la bustul acestuia.

Vorbitorii au arătat că primul volum de versuri al poetului „Cobzarul“ (1840) este
străbătut de un protest vehement împotriva asupririi feudale și a iobăgiei. În 1841, a

apărut poemul de inspirație populară „Haidamacii“ în care se evocă răscoalele țăranilor
ucraineni împotriva șleahtei poloneze.

Pentru poeziile, picturile și desenele acide la adresa regimului feudal și țarist, cât și
pentru activitatea sa în cadrul Societății secrete „Kiril și Metodiu“ a fost trimis ca soldat
într-o unitate militară din Orenburg, unde a stat 10 ani, înterzicându-i-se să scrie și să
picteze.

Versurile lui Șevcenko, de un realism crud, exprimă o gamă variată de sentimente,
de la amărăciune și nostalgie până la nădejde și încredere în viitor.

În creația sa poetică el a îmbinat cu măiestrie elementele cântecului popular cu cele
ale poeziei culte.

Multe din versurile sale din „Amar în noapte Niprul plânge“, „Asta le e soarta“ ș.a.
au devenit cântece populare.

Acest titan al culturii ucrainene este creatorul limbii poetice, melodioase noi.
Mottoul lui „Luptați și veți învinge“ ce apare permanent pe prima pagină a revistei

„Curierul ucrainean“ (alături de portretul său) a fost, este și va fi un îndemn la lupta pe
care poporul ucrainean a dus-o și o duce și acum.

Îndemnul lui Taras Șevcenko „Luptați și veți învinge“ s-a transformat în realitate abia
în anul 1991 când Ucraina s-a declarat independentă, după destrămarea Uniunii Sovietice.

Fiecare vorbitor a încheiat cuvântarea cu sintagma „Slavă Ucrainei“, la care cei
prezenți au răspuns „Slavă eroilor“.

În încheiere, s-au cântat câteva cântece pe versurile lui Taras Șevcenko și s-au făcut
fotografii în grup.

Cu toată vremea mohorâtă, ceremonia s-a desfășurat în condiții de voie bună și
profundă prețuire  pentru cel mai mare poet al Ucrainei, Taras Șevcenko.

mihai PoCorSChi

„seară culturală
interetnică” la Bucureşti
În data de 25 februarie a.c., la Casa de Cultură

„Petőfi Sándor”, Uniunea Ucrainenilor din România a
organizat „Seară culturală interetnică”, având ca temă
„Întâmpinarea primăverii în cultura populară a mino -
rităţilor naţionale din România”.

Ideea de a organiza această „Seară interetnică” a pornit
de la faptul că Organizația Bucureşti a UUR şi-a propus
demult, spre o mai bună cunoaştere şi colaborare, organi-
zarea unor întâlniri cu reprezentanţii minorităţilor naţionale
pe diverse teme, cel puţin a organizațiilor care-şi au sedii în
Capitală. Cu atât mai mult cu cât unele dintre ele ne coop-
tau şi pe noi la diverse acţiuni culturale interetnice.

Astfel că, la data de 11 martie 2014, pentru prima
oară colegii minoritari au participat, împreună cu noi, la
concertul UUR „Taras Şevcenko la aniversarea a 200 de
ani de la naştere”, pregătind recitarea „Testamentului”
şevcenkian, tradus în limbile lor. În toamna anului 2015,
la 15 octombrie, am organizat o acţiune, la fel de reuşită:
„De 25 de ani împreună”, cu ocazia aniversării a unui
sfert de veac de la înfiinţarea organizaţiilor noastre.

Ideea de a dedica această întâlnire sosirii primăverii
a aparţinut reprezentantei Organizaţiei de Femei din
cadrul UUR din Capitală, mai precis doamnei Zenovia
Mandiuc, care, de altfel, este şi preocupată de acest
subiect, pregătind o lucrare interesantă – „Babele şi
mărţişorul”, specifice atât românilor, cât şi altor etnii din
această zonă a Europei (bulgari, albanezi etc.).

Au fost prezenţi, cu acest prilej, reprezentanţi ai mai

multor etnii care-şi au sediul în Bucureşti, printre care:
bulgari, ruşi-lipoveni, polonezi, greci, tătari, maghiari,
sârbi, germani. Ne-au mai onorat cu pre -
zenţa: reprezentanţi ai Ambasadei Ucra inei
din România, în frunte cu ministrul extraor-
dinar şi plenipotenţiar, domnul Teofil
Rendiuk, domnul secretar de stat din cadrul
DRI, Amet Aledin, o delegaţie din partea
Ministerului Învăţământului şi Cercetării
Știinţifice, în frunte cu dna director Nagy
Eva, câteva persoane importante care au slu-
jit timp îndelungat cauza culturii mino -
rităţilor naţionale în Ministerul Culturii,
precum Carol König şi Genan Bolat, ieşiţi şi
ei la pensie ca mine. Mani festarea a debutat
cu cuvintele de salut rostite de reprezentanţii auto -
rităţilor prezente în sală. Toţi au apreciat plăcuta posibi -
litate de a se întâlni în prag de primăvară, de a-şi
împărtăşi din experienţă şi de a stabili noi căi de cola -
borare pentru viitor, felicitând iniţiativa organizatorilor.
Directorul Casei de Cultură „P. Sándor” care ne-a găz -
duit, dl Richard Buday, a ţinut să ne salute şi să ne
împăr tăşească din bogăţia datinilor legate de primă vară
ale maghiarilor şi de marea sărbătoare creştină din
aceeași perioadă a anului, cea a Sfintelor Paşti.

Despre specificul obiceiurilor de primăvară, care-şi
trag obârşia încă din vremurile precreştine, au fost
prezentate 4 referate foarte bine elaborate, cu slide-uri şi
exemplificări (ucraineni, bulgari, tătari şi ruşi-lipoveni),
dar şi toţi ceilalţi vorbitori de la alte etnii au relatat, cu
mult profesionalism, felul în care întâmpina comuni-
tatea lor, în vechime, acest anotimp dătător de viaţă şi ce
s-a mai păstrat din acele obiceiuri în momentul de faţă. 

Toate aceste cuvântări şi comunicări ştiinţifice se

împleteau armonios cu o serie de momente artistice,
oferite de comunităţi ale maghiarilor, grecilor, ruşilor-

lipoveni şi  ucrainenilor. Prin cântec, dans şi poezie
(prezenţi fiind şi mulţi copii) ei exprimau bucuria sosirii
primăverii. A fost organizată, totodată, o expoziţie de
cărţi şi publicaţii ale minorităţilor naţionale, precum şi a
unor produse meşteşugăreşti specifice.

Seara s-a încheiat cu un cocktail oferit partici pan -
ţilor, timp în care muzica comunităţilor etnice (mai ales
acordeonul şi melodiile vesele şi ritmate ale ucraine-
nilor) mai răsunau încă mult timp, ca semn al prieteniei
statornicite între comunităţi şi al bucuriei comune că
obiceiurile lor strămoşeşti nu au fost date uitării şi au
putut fi, măcar în parte, etalate.

Toţi cei prezenţi au înţeles că o astfel de temă poate
constitui subiectul unui simpozion naţional (sau chiar
internaţional) ori al unui festival interetnic de câteva zile. 

Propunem tipărirea uneia dintre lucrările prezentate
de către reprezentanta Uniunii Ucrainenilor din
România, doamna doctor în filologie Maria Hosciuc.

iaroslava-oresea ColoTelo
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A devenit o tradiție ca în fiecare an să se desfășoare, în județul Suceava, Festivalul con-
curs ,,Comori de suflet românesc“ care, anul acesta, a ajuns la cea de a 14-a ediție.
Promovarea valorilor folclorice din județul Suceava constituie o prioritate a Centrului pen-
tru Conservarea și Promovarea
Cul turii Tradiți onale. În ultimii
ani, dezvoltarea satului românesc
are anumite particularități care se
reflectă în pei sajul sociocultural
actual. Această manifestare are un
caracter educativ pentru artiștii
amatori din lumea satului și nu
numai. Festivalul a fost înființat
din dorința de a promova va lorile
folclorice din județul Suceava.
Spiritualitatea bucovineană este
uni că, dar exprimată multilingv, de aceea și minoritatea ucraineană, care este destul de
răspândită pe teritoriul județului Suceava, are posibilitatea să-și redescopere rădăcinile și
să-și etaleze frumusețea folclorică.

Duminică, 21 februarie 2016, a avut loc faza zonală Rădăuți a acestui concurs la
Ateneul Popular din Calafindești.

De data aceasta, au avut ocazia și ucrainenii să participe și să evolueze la secțiunea
minorități. Au fost multe formații românești și ucrainene, fiecare prezentând tot ce are mai
va loros în localitatea respectivă. Noi, ucrainenii, facem parte din comoara sufletului românesc,
iar România poate fi asemănată cu un buchet imens de flori multicolore de diferite feluri.

La acest festival concurs au participat și ucrainenii din Negostina, Bălcăuți și Siret la
diferite secțiuni: grup vocal, grup vocal-instrumental și dansuri. Pe scena Ateneului
Popular au răsunat cele mai frumoase și mai reprezentative cântece ucrainene, iar
dansatorii au încântat publicul cu minunatele noastre dansuri. Alături de formațiile
românești, și-au etalat aptitudinile și talentul formațiile ucrai nene, precum: Kolo myika,

Nadiia zamku, Cervona kaly na,
Kozaciok și Vocile Nego stinei, pentru
care au primit binemeritate aplauze și
diplo me. Publicul destul de numeros a
gustat din frumu sețea evoluției
fiecărei formații prezente. Costumele
populare purtate de artiștii amatori au
strălucit prin frumusețea și originali-
tatea lor.

Felicia GriGoraȘ

Motto: „Să dea fiecare așa cum socotește el cu inima, nu cu părere
de rău sau de silă, căci dumnezeu îl iubește pe cel ce dă cu voie
bună“ (II Corinteni 9,7).

Sub denumirea din titlu, în cadrul Școlii Gimnaziale din Măriței, comuna
Dărmănești, județul  Suceava, în anul școlar 2015-2016, se desfășoară un proiect
educațional.

Proiectul a fost inițiat de dna prof. Emilia Daniela Barbir, director coordonator.
La proiect participă toate cadrele didactice și elevii din școlile comunei
Dărmănești.

Citez din argument: „Datorită spiritului apostolic al slujitorilor școlii, inițiatorii
doresc să promoveze împărtășirea filantropică a talentelor printr-un proces autodis-
ciplinat. Traseul propus pentru implementarea proiectului se bazează pe cercetarea
subiectivă a valorilor, pe sincera colaborare între elevii implicați în experiența
educațională. Intervenția formativă, activitatea practică și întâlnirile de evaluare
vor stimula responsabilitatea personală, relația interpersonală, colaborarea în grup
favorizând valorizarea resurselor și solidaritatea“.

scopul proiectului este crearea unor obișnuințe de comportament adecvate
cerințelor morale și sociale; intensificarea legăturilor dintre partenerii actului cul-
tural în perspectiva activității filantropice; cultivarea deprinderii normelor morale,
creștine și ale ordinii sociale, în vederea prevenirii și combaterii fenomenelor anti-
sociale; stimularea întrajutorării în rândul elevilor și al cadrelor didactice; creșterea
premiselor de derulare a unor programe educaționale cu specific filantropic la
nivelul comunității.

proiectul urmărește următoarele obiective: valorificarea resurselor umane
cu scop filantropic; educarea copiilor în a descoperi valoarea credinței și a
necesității ei; valorificarea potențialului creativ al copiilor; stimularea motivației
de a veni în ajutorul semenilor prin diferite forme concrete și eficiente;
îmbunătățirea colaborării și a responsabilității personale în cadrul colectivității;
integrarea sistemelor de norme religioase și civice în sisteme operative,
funcționale, de ordine morală și socială; conștientizarea importanței tuturor disci-
plinelor de învățământ în dezvoltarea personalității elevilor; formarea comporta-
mentelor de toleranță și acceptarea sistemului normativ.

În cadrul proiectului elevii din comuna Dărmănești au oferit, cu ocazia
sărbătorilor de iarnă, copiilor de la „Centrul de tip familial“ din satul Mihoveni,
comuna Șcheia – Suceava cadouri de Moș Crăciun. Este impresionant să vezi cum
niște copii fac cadouri altor copii!

Kolea KureliuC

În conformitate cu Planul de acțiuni/proiecte cultu -
rale ale Uniunii Ucrainenilor din România pe anul 2016,
la data de 27 februarie a.c., Organizația județeană
Suceava a UUR a organizat comemorarea scriitorilor de
origine ucraineană din Bucovina.

Se știe că Bucovina, acest „colț de Rai“, a fost și este
o regiune din care provin mulți oameni de seamă -
talentați actori, scriitori, artiști plastici, compozitori, din-
tre care mulți au ajuns renumiți atât în țară, cât și peste
hotare. Din Bucovina multietnică s-au remarcat și scri-
itori de origine ucraineană, unii din generații mai vechi,
alții din generații mai tinere. Unii dintre ei trăiesc și au o
bogată activitate literară, dar mulți – spre regretul nostru,
prea mulți – nu mai sunt printre noi. Ei nu mai trăiesc,
sunt doar în memoria noastră, dar continuă să existe prin
creațiile lor literare. Dintre aceștia amintim pe Ștefan
Tcaciuc, Gheorghe (Iuri) Lucan, Corneliu Reguș, Ioan
Negriuc, Vasile Clem, Paul Șoucaliuc, Ion Cozmei, Ilie
Cojocar, Vasile Țapoveț, Vichentie Nicolaiciuc, Stelian
Gruia Iațentiuc din generații mai tinere, dar și Sylvestr
Iarycevskyi, Dionisie Oneșciuc, Gheorghe Racocea și
alții din generații mai vechi. Comemorarea acestora,
organi zată de UUR – Organizația județeană Suceava a
constat, în prima parte, dintr-o slujbă religioasă de pome -
nire ținută la biserica din Ipotești urmată de depu nere de
coroane, flori și lumânări la mormântul regreta tului Iuri
(Gică) Lucan, înmormântat în cimitirul din această local-
itate. Toți cei prezenți la slujbă și la mormântul acestuia
au ținut un moment de reculegere în memoria lui, dar și
a tuturor celorlalți scriitori trecuți în neființă.

La slujba de la Ipotești au participat rude ale celor
decedați, membrii din conducerea Organizației județene
a UUR Suceava, persoane care au fost prieteni sau cuno -
ștințe ale acestor scriitori, precum și numeroși localnici și
membri ai comunității ucrainene din zonă. O parte dintre
cei prezenți au participat și la Suceava la sediul Organi -
zației județene UUR, unde s-a desfășurat partea a doua a
evenimentului comemorativ. In sediu, chiar la intrare, era
amenajat un stand pe care au fost expuse cărți scrise de
scriitorii ucraineni din  Bucovina. 

În deschiderea părții a doua, domnul Ilie Sauciuc –
președintele Organizației județene Suceava a UUR a
evidențiat importanța evocării memoriei celor dispăruți,
comemorarea lor constituind o dovadă a cinstirii pe care
o purtăm noi, cei prezenți, tuturor acestor scriitori care au
adus o contribuție importantă la îmbogățirea patrimoniu-
lui literar al ucrainenilor, nu numai din Bucovina, ci și

din lume, deoarece multe dintre creațiile lor literare au
devenit cunoscute și peste hotare. Toți acești poeți,
prozatori, fabuliști și traducători fac cinste etniei
ucrainene și ne mândrim cu ei. 

În continuare, au luat cuvântul și unele persoane
prezente. Doamnele Aspazia Reguș și Virginia Tcaciuc
au evocat momente din activitatea literară a soților lor,
Corneliu Reguș și Ștefan Tcaciuc, iar subsemnatul am
vorbit despre viața și creația literară a părintelui meu,
Dionisie Oneșciuc care, pe vremea când era profesor la
Liceul Ucrainean din Sighet, a fost și mentorul lui Ștefan
Tcaciuc, pe atunci încă elev la acest liceu și la începutul
activității sale literare, fiind deja și membru al cenaclului
literar înființat și condus de tatăl meu. Acest fapt Ștefan
Tcaciuc nu l-a uitat niciodată, despre acesta amintea de
câte ori avea ocazia, iar mai târziu chiar i-a dedicat și o
poezie. Printre cei care au mai luat cuvântul a fost și
domnul Gheorghe Cega care i-a cunoscut personal și a
fost bun prieten cu unii dintre scriitorii evocați. Tuturor
acestora le-a dedicat o poezie pe care a citit-o în fața

celor prezenți. A urmat un frumos program artistic la
începutul căruia a cântat preotul Mihai Cobziuc urmat de
grupul vocal școlar „Nadia“ din Călinești-Cuparencu,
condus cu multă competență de doamna profesoară
Loredana Mândrișteanu care, la rândul său, a încântat
auditoriul interpretând solo și în duet câteva minunate
cântece ucrainene care, împreună cu cele cântate tot în

limba ucraineană de elevii săi, i-au entuziasmat
pe cei prezenți, dovadă fiind aplauzele cu care
aceștia i-au răsplătit pe interpreți.

Un moment emoționant pentru cei prezenți,
dar îndeosebi pentru doamnele Reguș și
Tcaciuc, l-a constituit prezentarea pe un ecran
mare a unui videofilm documentar cu aspecte
de la câteva manifestări culturale din anii 2001
și 2003 la care puteau fi văzuți vorbind și dând
interviu răposații Corneliu Reguș și Ștefan
Tcaciuc. Incărcătura emoțională a momentului
respectiv a fost puter nică, pentru unii chiar
până la lacrimi, deoarece în tot timpul
vizionării cei prezenți au avut impresia că
acești doi fii ai Bucovinei sunt vii și că se află
în mijlocul lor.

În încheierea programului artistic, grupul
vocal „Soacrele“ din Suceava a interpretat cu multă
dăruire cântecele ucrainene «Ucraineț» și «Povii vitre z
Bukovyny» pe versurile scrise de Ștefan Tcaciuc,
melodiile fiind compuse de doamna Aurora Huțan care
este și dirijoarea acestui grup vocal.

Acțiunea Organizației județene Suceava a UUR de
comemorare a scriitorilor de origine ucraineană din
Bucovina a fost o reușită, spre lauda organizatorilor, în
primul rând a președintelui Organizației județene, dom-
nul Ilie Sauciuc, dovadă fiind și atenția acordată de cei
care au imortalizat desfășurarea evenimentului cu
aparatele foto și camerele video, ecoul acțiunii fiind
reflectat în presă și popularizat pe internet. S-a hotărât ca
astfel de evenimente să mai aibă loc, iar în incinta
Organizației județene să fie înființată o galerie cu foto-
portrete ale scriitorilor ucraineni, fii ai Bucovinei de
Nord și de Sud, ei reprezentând cu cinste elita intelec -
tuală a ucrainenilor.

iarema oneȘCiuC 

comori de suFLeT românescsuFLeT penTru suFLeT

o emoționanTĂ
comemorare



La lucrările celui de-al VII-lea Congres al UUR,
desfășurat în zilele de 30 și 31 octombrie 2015, au parti -
cipat 160 de delegaţi, în jur de 50 de invitaţi și oaspeți de
onoare.

Am avut onoarea s-o salutăm pe doamna Jaroslava
Hartyáni, prim-vicepreședinte al Congresului Mondial al
Ucrainenilor, preşedintele Congresului European al
Ucrainenilor, președintele Autonomiei de Stat al
Ucrainenilor din Ungaria, deputat în Parlamentul Unga -
riei, delegația Consiliului Ucrainean Mondial de Coordo -
nare condusă de domnul Mychailo Ratușnyi, reprezen -
tanții Televiziunii Naționale a Ucrainei, Canalul 1, colec-
tivul organizatoric al Festivalului „Dolea“ condus de
artistul poporului al Ucrainei, domnul Marian Hadenko.

De asemenea, din România au participat reprezen -
tanți ai unor minorități, deputatul Uniunii Democrate
Maghiare din România, domnul Boniș Iștvan, președin -
tele Uniunii Croaţilor din România, domnul Mihai
Radan, și alți reprezentanți. 

Din partea Administrației Locale am avut onoarea
să-l salutăm pe domnul Ovidiu Nemeș, primarul orașului
Sighetu Marmației, și pe alți primari din comunele cu
populație majoritar ucraineană. 

Am avut onoarea să prezentăm mesajul de salut din
partea secretarului de stat al Departamentului pentru
Relații Interetnice din cadrul Guvernului României,
domnul Amet Aledin. 

Președintele a mulțumit tuturor celor care au con-
tribuit la buna desfășurare a activității Uniunii, repre -
zentanților conducerilor locale, Guvernului României și
structurilor internaționale ale ucrainenilor, Congresului
Mondial al Ucrainenilor, Congresului European al
Ucrainenilor, Consiliului Ucrainean Mondial de Coordo -
nare, Asoci aţiei pentru legăturile cu ucrainenii de peste
hotarele Ucrainei (Asociaţia „Ucraina-Lumea“), cu
speranța că și în viitor vor suține Uniunea, așa cum au
făcut-o pe parcursul a 26 de ani.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor celui de al
VII-lea Congres al Uniunii Ucrainenilor din România a
fost propus un prezidiu format din 9 persoane. S-a pus la
vot și a fost aprobat în unanimitate prezidiul format din:
Buciuta Ștefan, președintele UUR, prim-vice pre ședinții
UUR Petrețchi Miroslav, Hleba Gheorghe, Robciuc Ion,
Macioca Mihai, secretarul general Horvat Irina Liuba și
invitații de onoare doamna Jaroslava Hartyáni, prim-
vicepreședinte al Congresului Mondial a Ucraine nilor, și
președintele Congresului European al Ucrainenilor, dom-
nul Mychailo Ratușnyi, președintele Consiliului

Ucrainean Mondial de Coordonare din Kiev. 
În continuare s-a supus spre aprobare și s-a aprobat

de către delegaţii prezenţi la cel de-al VII-lea Congres al
UUR ordinea de zi și programul de defășurare:

1. Deschiderea lucrărilor celui de-al VII-lea Congres;
2. Omagierea memoriei celor decedați; 
3. Alegerea prezidiului celui de-al VII-lea Congres;
4. Votarea ordinii de zi a celui de-al VII-lea Congres;
5. Prezentarea mesajelor de felicitare;
6. Alegerea comisiilor de lucru ale celui de-al VII-lea

Congres:
6.1 Alegerea secretariatului celui de-al VII-lea Congres;
6.2 Alegerea Comisiei de validare a mandatelor și a

prezenței la cel de-al VII-lea Congres;
6.3 Alegerea Comisiei pentru redactarea rezoluției

celui de-al VII-lea Congres.
7. Rapoarte de activitate ale organelor de conducere

ale UUR:
7.1 Raportul de activitate al președintelui UUR;
7.2 Raportul de activitate al președinților filialelor

UUR.
8. Rapoartele de activitate ale președinților comisiilor

UUR:
8.1 Comisia de cenzori;
8.2 Comisia de cultură;
8.3 Comisia de învățământ;
8.4 Comisia de presă și tipărire a cărților;
8.5 Comisia pentru tineret și sport;
8.6 Comisia pentru probleme sociale, de familie și femei.
9. Discuții pe baza rapoartelor prezentate;
10. Evaluarea activității UUR;
11. Raportul Comisiei de validare;
12. Analiza și aprobarea modificărilor și completă -

rilor la Statutul UUR; 
13. Alegerea organelor de conducere ale UUR;
14. Raportul Comisiei de validare a alegerilor;
15. Raportul Comisiei pentru redactarea rezoluției

Congresului și aprobarea lui;
16. Închiderea lucrărilor.
Participanții la cel de al VII-lea Congres al UUR au

fost stabiliți conform prevederilor statutare și analizați în
ședințele Consiliului UUR. În capitolul IV al Statutului
UUR se prevăd următoarele:

– Congresul se convoacă de către Consiliul UUR cu
cel puțin 60 de zile înainte de data defășurării lui;

– Delegații la Congres se aleg în cadrul conferințelor
organizațiilor județene potrivit normelor de reprezentare
stabilite de către Consiliul UUR;

– Comitetele organizațiilor județene ale UUR propun invi -
tați la Congres. Delegații și invitații la Congres sunt confirmați
de către Consiliul UUR. Invitații nu au drept de vot;

– Congresul este legal constituit, dacă sunt prezenți
majoritatea delegaților aleși; dacă nu se întrunește cvoru-
mul, lucrările Congresului se amână până la realizarea
cvorumului necesar;

– Hotărârile referitoare la problemele fundamentale
privind activitatea UUR, precum și modificările la
Statutul Uniunii se adoptă de către membrii Congresului
cu majoritatea voturilor exprimate. Forma de vot se
stabilește de către delegații la Congres (necunoașterea
prevederilor statutare, absența unor membri de la
ședințele Consiliului UUR nu scutește persoanele de la
îndeplinirea hotărârilor adoptate de majoritatea mem-
brilor prezenți). 

Rapoartele de activitate ale președintelui UUR și ale
președinților filialelor, prezentate în limba maternă, au
reliefat activitatea organizațiilor pe parcursul celor 4 ani
de la ultimul Congres, iar aprecierea lor a putut fi
exprimată de către participanții la Congres.

Analiza și aprobarea modificărilor și completărilor la
Statutul UUR s-a făcut în urma discuțiilor și a prezen tării
procesului-verbal al „Comisiei de definitivare a proiectu-
lui Statutului”, comisie care a fost numită în cadrul
ședinței Consiliului UUR din data de 28.08.2015, fiind
formată din: 1) Buciuta Ștefan, președintele UUR;
2) Horvath Irina Liuba, secretar general al UUR; 3) Șen -
droiu Terezia, secretar UUR; 4) Hrihorciuc Victor, preșe -
dintele filialei Iași a UUR, membru în Consiliul UUR;
5) Petrețchi Nicolae Miroslav, director economic UUR.

Comisia a propus spre aprobare Congresului „Proiec -
tul de Statut” în forma redactată, care a fost aprobat. 

În ceea ce privește raportul Comisiei pentru redac -
tarea Rezoluției Congresului și aprobarea lui, s-a discutat
ca acesta să fie întocmit în urma adunării tuturor pro -
punerilor și recomandărilor rezultate din lucrările
Congresului, pentru ca apoi să fie prezentat Consiliului
UUR, după care să fie publicat în presa Uniunii. 

Dacă unii delegați la cel de al VII-lea Congres nu au
fost în cunoștință de cauză sau nu au participat la toate
dezbaterile ce au avut loc în cadrul Congresului sau au
lipsit  de la unele momente de defășurare a acestuia, nu
au putut și nu pot influența hotărârile forului suprem al
Uniunii Ucrainenilor din România.

Consider că orice alte comentarii ulterioare și even-
tualele propuneri privind defășurarea lucrărilor celui de
al VII-lea Congres al UUR sunt tardive și, în cazul în
care ar fi în folosul comunității, ele pot fi luate în consi -
derare numai pentru viitor.

Ștefan BuCiuTa,
președinte de onoare al uur

realizările uniunii ucrainenilor din românia 
pe parcurSul a 25 de ani de exiStență 

(1990-2015)
În perioada 26-27 februarie 2016, la Satu Mare, s-a desfășurat simpozionul intitu-

lat „Relații româno-ucrainene: istorie și contemporaneitate“. În cadrul acestei
manifestări, dl Ștefan Buciuta a prezentat comunicarea „Realizările Uniunii
Ucrainenilor din România pe parcursul a 25 de ani de existență (1990-2015).

Uniunea Ucrainenilor din România a fost înființată după Revoluția din decembrie
1989. La 28 decembrie 1989, Ștefan Tcaciuc a anunțat pe postul național TV faptul că
ucrainenii din București au hotărât să înființeze o organizație a ucrainenilor sub denu-
mirea de Uniunea Ucrainenilor din România. Fondatorii acestei organizații au fost scri-
itorii, intelectualii ucraineni și membrii redacției ziarului „Novyi vik“ (Veac nou), al
cărui redactor-șef a fost Covaci Ivan, actualul redactor-șef al aceluiași ziar, dar acum
sub denumirea nouă de „Vilne slovo“ (Cuvântul liber). Membrii fondatori l-au autorizat
pe scriitorul Ștefan Tcaciuc să prezinte judecătoriei lista membrilor fondatori și proiec-
tul de statut al organizației. Uniunea Ucrainenilor din România (UUR) a fost
înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 din București, în baza Hotărârii nr. 262 din
14 februarie 1990. În aceeași perioadă au început să se organizeze și ucrainenii din
celelalte regiuni ale României: Maramureș, Bucovina, Banat și Tulcea. Prima
conferință a ucrainenilor a avut loc în Maramureș, la Sighetu Marmației, la ea parti -
cipând 600 de delegați din toate satele și orașele cu etnici ucraineni și unii membri
fondatori din București. Descrierea detaliată a acestei conferințe a făcut-o dl Ivan
Covaci într-un articol din ziarul „Vilne slovo“. După aceea, au avut loc conferințe
regionale la Sucea va,Tulcea și Lugoj.

În conformitate cu Statutul organizației, au început să se înființeze organizații
locale, în frunte cu birourile locale și președinții acestora. Delegații locali alegeau con-
ducerea la nivel de regiuni, pe președinte și așa-numite Comitete de Ținut  ale Uniunii
care la rândul lor își alegeau Biroul Executiv. 

Din organizațiile de ținut făceau parte membrii din mai multe județe. De exemplu,
din organizația de ținut a Uniunii Ucrainenilor Maramureș făceau parte membrii din

județele Maramureș, Bistrița, Cluj, Satu Mare; din organizația de ținut a Uniunii
Ucrainenilor Bucovina, făceau parte membrii din județele Suceava, Botoșani și Iași; din
organizația de ținut a Uniunii Ucrainenilor Banat, cu sediul la Lugoj, făceau parte mem-
brii din județele Arad, Caraș-Severin, Timiș, Bihor și Hunedoara; din organizația de
ținut a Uniunii Ucrainenilor Tulcea, făceau parte membrii din județele Tulcea,
Constanța și Galați. La organizația din București s-au alipit și ucrai nenii din Brașov.
Ulterior, s-a   votat să fie introdus în Statutul UUR articolul prin care se desfințează
orga nizațiile de ținut și se înfiin țează organi zații județene denumite filiale. Astăzi existã
12 filiale județene ale UUR: Arad, București, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Iași,
Galați, Ma ramureș, Satu Mare, Sucea va, Timiș și Tulcea.

Uniunea Ucrainenilor din România (UUR) este o organizație cu profil etnic,
neguvernamentală și nonprofit, cu personalitate juridică dobândită în baza Legii
asociațiilor și fundațiilor nr. 246/2005, cu deplină autonomie (Statut, art.2). Scopul fun-
damental al Uniunii Ucrainenilor din România constă în apărarea drepturilor privind
exprimarea și promovarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a per-
soanelor aparținând minorității ucrainene.

Conform Statutului, în cadrul UUR își desfășoară activitatea Uniunea Femeilor
Ucrainene din România (UFUR), Uniunea Tineretului Ucrainean din România
(UTUR). Aceste organizații funcționează în baza propriilor regulamente ale căror
prevederi nu contravin Statutului UUR.  Se pot înființa și alte asociații, fundații,
cluburi, ale căror regulamente nu contravin Statutului Uniunii. Acestea sunt conduse de
comitete sau consilii, confirmate de Consiliul UUR.

Din statistica populației României reiese că, în 1992, existau 65764 etnici ucraineni,
în 2002 numărul lor  s-a redus la 61350, iar conform statisticii din 2011, în România au
existat 50920 persoane de etnie ucraineană.

Toate organizațiile județene ale UUR au sedii în clădirile proprietate a Uniunii, de
asemenea, au fost achiziționate sau construite sedii pentru organizațiile locale ale UUR
în localitățile Rădăuți și Siret, județul Suceava; Baia Mare, Poienile de sub Munte și
Rona de Sus, județul Maramureș; Micula, județul Satu Mare și în Lugoj, județul Timiș

Sediul Organizației județene Arad se află în localitatea Târnova, iar al celei de la
Botoșani, în satul Rogojești, comuna Mihăileni. Sediul Organizației județene
Maramureș este în municipiul Sighetu Marmației.

(Continuare în numărul următor)
Ștefan BuCiuTa
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miraJuL sireTuLui
Anul acesta se împlinesc 60 de ani de când noi, absolvenții Liceului Pedagogic

Ucrainean din Siret clasele A și B, am pornit către o nouă viață. Siretul este locul care
pentru noi emană o energie extrem de puternică. În apropierea școlii a fost o grădină
– Bailo – cu pomi fructiferi, cu arbori, unde adeseori ne refugiam la umbra copacilor,
învățând pentru examene sau era loc al unor întâlniri, al nevinovatelor idile ale
tinereții. Acolo aflam surse magice de putere și sănătate. În fața liceului și astăzi este
o biserică, în care nu aveam voie să intrăm. În ea am intrat, după mulți ani, să-i
comemorăm pe dascălii noștri care ne-au pregătit pentru viață. Casa Domnului este
încărcată de lumină și de spiritul altei lumi, emanând o energie neobișnuită. Dacă am
fi avut voie să intrăm în biserică, fiind elevi, atunci ne-am fi rugat pentru viitor, pentru
a întâlni un partener de viață pe potriva noastră, pentru succese în munca viitoare etc.

Acum, la vârsta ce o avem, e important să ne punem de acord cu noua etapă a
vieții. Să acceptăm bătrânețea și nu ca pe o fatalitate, ci ca pe o vârstă, care îți dă la
fel de mult pe cât îți ia. În primul rând, libertatea pe care dacă știi să o folosești, devii
mai bogat decât un împărat. Fiind copt, poți să te informezi despre ceea ce te poate
ajuta să mergi mai departe, apoi, deși uiți ușor numele unor apropiați, anali zezi și
prețuiești mai bine împrejurările și oamenii. Cei independenți material își pot oferi tot
ce n-au avut în tinerețe; călătorii, pelerinaje, întâlniri permanente cu prieteni,
descoperirea unor aptitudini artistice, cluburi și grupuri de activități sociale, culturale

sau spirituale, legate cel mai des de biserică. Apoi, practicarea sportului când nu doar
corpul se întărește și tinerețea uită să plece, ci se dobândește și o minunată siguranță
de sine. Acum nimeni nu-ți mai cere socoteală, stăpânul timpului ești chiar tu, adop-
tând un anumit stil de viață: sănătatea și starea de bine să-ți fie țel, să-ți ocupi timpul
cu lucrurile plăcute – să fii scenarist și regizor al propriei tale vieți. Marea fericire a
oamenilor în vârstă este să poată fi de folos. Cel mai puternic antidot pentru bătrânețe
este munca, o preocupare  constantă care dă vieții un sens.

Fizică sau intelectuală, munca desfășurată și dincolo de anii pensionării, făcută cu
pasiune și interes, o muncă care să-ți placă și să-ți dea motivație e o garanție sigură de
tinerețe fătă bătrânețe. Muncind cu drag nu simți că timpul trece, nu te mai sperie
imaginea din oglindă, iar faptul că ești efectiv de folos îți dă bucurie imensă, poate nu
la fel de exuberantă ca aceea a tinereții, dar durabilă și profundă. Dacă fizic ești mai
puțin folositor, atunci scrie-ți viața ca pe o carte – zi de zi – care îți dă o liniște
sufletească. Viața e o minune unică, irepetabilă. De aceea, trebuie s-o trăim conștient
și cu pasiune fiecare vârstă, până la sfârșit. 

Promoția claselor A și B a constituit un colectiv ce se poate numi o familie, cu o
disciplină a muncii și o tenacitate de invidiat. De aceea, ne-am ținut de cuvânt:
începând de la împlinirea a 50 de ani de la absolvirea liceului, ne-am tot întâlnit în
fiecare an în diferite orașe. Dar Siretul ne atrage ca un magnet. Acolo am trăit cei mai
frumoși ani ai tinereții, cu toate că aveam condiții modeste în internat. Sper din tot
sufletul să ne mai întâlnim și când rămânem doar doi.

artemizia GheorGhe
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La Școala Gimnazială din Rona de Sus, județul Maramureș, s-au derulat și se
derulează foarte multe proiecte educa ționale, printre care și proiectul ,,Pe urmele com-
pozitorilor Ciprian Porum bescu și George Enescu”, având ca scop organizarea unei
excursii care răspunde dorinței
exprimate de elevi de a călă -
tori și de a vizita locurile
natale ale acestor mari com-
pozitori români, precum și
cetatea de scaun a lui Ștefan
cel Mare, muzee și mănăstiri,
iar obiectivele propuse sunt:
stimularea interesului elevilor
pentru cunoașterea unor locuri
noi, creșterea coeziunii colec-
tivului de elevi și consolidarea
spiritului de echipă și a rela -
țiilor de prietenie, stabilirea unui climat de încre dere, favorabil comunicării; crearea
unor reguli de comportament responsabil și împărțirea echitabilă a sarcinilor între
membrii grupului; inițierea și desfășu rarea de activități cu caracter recreativ, relaxant;
formarea unor capacități cognitive interdisciplinare prin îmbinarea noțiunilor de istorie,
literatură, geografie, muzică, sculptură; cultivarea sentimentului de mândrie patriotică
prin declanșarea de emoții, aprecieri asupra frumuseților naturale și econo mice ale ter-
itoriului patriei și împletirea cu elemente de istorie a trecutului și prezentului poporului

nostru.
Elevii claselor VII-VIII, toți de

națio nalitate ucraineană, cunoscând
foarte bine biografia și creația aces-
tor mari compozitori români, au avut
o singură dorință, un singur vis,
acela de a păși pe meleagurile natale
ale acestora, locul unde s-au născut
și au copilărit și astfel visul lor a
devenit realitate, s-a împlinit, dato -
rită acestui proiect educa țional ce a
avut ca parteneri Uniunea Ucrai -

nenilor din România, Organi zația jude țeană Mara mureș, care a asigurat transportul și
depla sarea elevilor cu micro buzul Uniunii până în Moldova. 

Cu acest prilej, ei au
vizitat și sediile Uniunii
Ucrai nenilor din România
din Suceava și Botoșani,

precum și organi zațiile Uniunii din aces-
te loca lități. Tot atunci au făcut un
schimb de idei și impresii cu elevii
ucraineni din jude țele vizitate, fapt ce a
avut o con tribuție imen să la formarea și
strângerea legă tu rilor cu elevii ucraineni
din aceste județe. 

La Șipotele Sucevei, localitate care
astăzi poartă numele marelui compozi-
tor Ci prian Porumbes cu, elevii încân -
tați au putut admira casa me mo rială a
acestui îna intaș de seamă al muzicii ro -
mânești și muzeul din loca litate, iar în
județul Boto șani, localitatea Mihă ileni, au fost la mormântul mamei lui George Ene scu
și au vizitat casa bunicilor din partea mamei.

La Dorohoi, au vizitat casa în care a locuit tatăl lui George Enescu. Aici, în popa-
surile sale mai îndelungate, marele violonist, pia nist, dirijor, compozitor și pedagog a
realizat o parte din opera sa (Simfonia a III-a, Cvartetul cu pian Nr.2, op.30 și altele).

La Liveni, azi localitatea George Enescu, elevii au vi zitat Casa Memorială a compoz-
itorului, casa în care s-a născut și a copilărit, au văzut leagănul în care era legănat când era
copil, dar și multe alte lucruri. Elevii erau foarte bucuroși, încân tați și impresionați de ceea
ce-au văzut și ce li s-a explicat. Erau foarte interesați și  puneau multe întrebări legate de
obiectele pe care le-au văzut expuse și cu mare atenție ascultau răspunsul primit din partea
ghidului.

În afară de vizitarea acestor locuri minunate, elevii au avut ocazia de a vizita Casa
Memorială a poetului Mihai Emi nescu din Ipotești, Muzeul din orașul Dorohoi, Școala
din Mihăileni unde au fost întâmpinați de elevi și cadre didactice care le-au pregătit
bucate, cântece și dansuri ucrainene, sediul UUR, organi zația din Rogo jești, precum și
muzeul din incinta sediului, sediul UUR – Organizația județeană din Suceava și Cetatea
Sucevei, mănăstirile Voroneț, Putna, Dragomirna, Sucevița și Moldovița.

Pe această cale, elevii și cadrele didactice de la Școala din Rona de Sus, implicate
în proiect, aduc mulțumiri conducerii UUR – Organizația județeană Maramureș,
Botoșani, domnilor Semciuc Victor și Petrașuc Boreslaw pentru efortul depus,
călăuzindu-i două zile pe aceste minunate meleaguri ale Moldovei.

prof. Geta PeTrețChi,
Școala Gimnazială rona de Sus

„pe urmele compozitorilor ciprian porumbeScu Și GeorGe eneScu“

„pasĂrea de Foc” 
a aJuns pe meLeaGuriLe

cĂrĂŞene

La 6 martie a.c., trupa de teatru amator „Pasărea de
foc” din cadrul Organizaţiei judeţene Cluj a UUR a pus
în scenă, la Casa de Cultură din localitatea Copăcele,
piesa de teatru „Familia lui Kaidaş” (o adaptare originală
după povestirea omonimă a scriitorului ucrainean Ivan
Neciui-Levyţkyi). În faţa unei săli arhipline, membrii tru-
pei de teatru au reuşit, ţinând cont de ropotele de apluze
ale publicului, să îmbine într-un mod original şi
fermecător subiectul povestirii cu tradiţiile legate de
viaţa ucrainenilor din nordul României. Majoritatea celor
prezenţi, unii dintre ei cu origini maramureşene, a avut
posibilitatea să rememoreze obiceiurile legate de peţire şi
nuntă, dar şi să se amuze copios pe seama „inevita -
bilelor” dispute dintre soacră şi nurori.

Nota ironico-umoristică în care este redat conflictul

între generaţii din „Familia lui Kaidaş” subliniază pro -
blematica moral-etică, lipsa de perspectivă a ţăranului
ucrainean şi ruinarea structurii patriarhale a satului de la
mijlocul secolului al XIX-lea. Prin această reprezentaţie
cu caracter etnografic se urmăreşte atât promovarea şi
popularizarea culturii şi a valorilor ucrainene, cât şi a
nepreţuitelor comori ale folclorului ucrainean.

Trebuie să subliniez faptul că membrii trupei „Pasărea
de foc” nu sunt actori profesionişti, ci studenţi şi

absolvenţi ai diferitelor facultăţi, unii dintre ei fiind deja
ingineri, farmacişti, filologi, masteranzi sau doctoranzi.

Ospitalitatea şi omenia cărăşenilor au impresionat şi
de această dată, prin reprezentantul de seamă al ucraine-
nilor din Banat, prim-vicepreşedinte al Uniunii Ucrai -
nenilor din România şi preşedintele Organizaţiei
judeţene Caraş-Severin a UUR, dl Ivan LIBER, care a
încununat întreaga acţiune prin înmânarea de cărţi şi
materiale ale organizaţiei.

Din distribuţia piesei au făcut parte: Iurasec Lucian
HRENIUC, Mihaela DUBOVICI, Mihai Ciprian
LUŞCAN, Ioana CODREA, Gina-Georgeta BODNA -
RIUC (Палажка), Mihai BODNARIUC (Довбиш),
Mariana-Natalia BODNARUC (Довбишиха), Diana
Maria SPIVALIUC (Мелашка), Alexa BOUT (Лаврiн),
Ioan-Ovidiu POLIANCIUC (Автор), Serioja-Ioan
HRIN (Омелько Кайдаш), Gheorghe Liviu ROMA -
NIUC (Карпо), Oxana SLAVITA (Мотря), Svetlana-
Iuliana LAVIŢĂ (Маруся Кайдашиха); Coordonatori:
Mihaela HERBIL şi Ioan HERBIL.

ioan herBil
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La 21 februarie 2016, într-o locație deosebită,
„Motelul Bucium ", situat pe una dintre cele șapte coline
ale județului Iași, de unde se deschide panorama asupra
orașului în întreaga ei splendoare, a avut loc evenimentul
dedicat Zilei Internaționale a Limbii Materne. Sărbă -
toarea a fost dedicată în exclusivitate limbii ucrainene,
deși în intenția organizatorilor era ca la această
sărbătoare să participe toate minoritățile din Iași, cu atât
mai mult, cu cât s-a vrut și o prezentare a artei culinare

specifice respectivelor minorități. Din motive obiective,
nu am reușit acest lucru, dar ideea a rămas ca în
perspectivă să facem sărbătorile de acest gen împreună
sau, prin rotație, câte o minoritate să devină organizator,
iar celelalte minorități să fie partenere. 

Mottoul sărbătorii noastre a fost „nici limba fără
popor nu poate exista. Și nici popor fără limbă nu
există".

Invitații de onoare ai evenimentului au fost pre -
ședintele Uniunii Ucrainenilor din România, dl Petrețchi
Miroslav Nicolae, primarul interimar al orașului Iași,
Mihai Chirica, deputat de Iași în Parlamentul României,
dl Sorin Iacoban, din partea Consiliului Județean,
dl Romeo Olteanu, consilier în Consiliul orașului
Cernăuți, dl Drin Roman. La sărbătoare au mai participat
reprezentanți ai unor organizații și companii cu care
colaborează organizația noastră, precum și membrii

organizației noastre.
Evenimentul a fost deschis de președintele

organizației Iași a UUR, care în cuvântul de deschidere a
prezentat istoricul și importanța evenimentului, sublini-
ind faptul că „Diversitatea lingvistică reprezintă echiva-
lentul diversității umane. Omenirea a reușit să dobân -
dească succese însemnate pe această planetă datorită fap-
tului că a fost capabilă să se adapteze la situații cele mai
neașteptate. Este bine de știut că fiecare limbă are o vi -
ziune specifică și proprie asupra lumii. Ori de câte ori se
pierde o limbă, se pierde o altă viziune irepetabilă asupra
lumii, iar experții spun că la începuturi existau aproxi-
mativ 8.000 de limbi în lume și acum au rămas doar 6000
de limbi din care aproximativ jumătate sunt pe cale de
dispariție“.

Pentru a salva cea mai prețioasă comoară – LIMBA –
ar trebui să se depună eforturi însemnate. Sărbătorirea
Zilei Internaționale a Limbii Materne este nu numai o
sărbătoare frumoasă și plină de culoare, ci și un mijloc
eficient de formare a culturii toleranței în domeniul
comunicării interetnice. Oaspeții și participanții la

sărbătoare au resimțit respect pentru toate limbile lumii
de azi, au admirat și o interesantă expoziție de carte,
„Perle ale limbii materne", dedicată evenimentului, pre-
cum și o expoziție cu câteva cărți de bucate în limba
română și ucraineană. Evenimentul a extins orizontul de
cunoaștere al tuturor participanților sau cel puțin a
deschis apetitul pentru această cunoaștere.

Limba ucraineană nu a parcurs o cale ușoară. Cu
toate acestea, în ciuda tuturor obstacolelor, pentru multe
milioane de oameni ea a fost și va rămâne limba maternă
a bunicilor, părinților și va fi, de asemenea, limba copi-
ilor lor.

În continuarea prezentării, președintele organizației
Iași a sugerat o nouă abordare a problematicii limbii, în
general, și a limbii materne, în special. Pentru ca studiul
în acest domeniu să fie mai interesant, mai atractiv, a
propus ca participanții (și de ce nu, acasă, și copiii noștri)
să răspundă la cele mai neobișnuite întrebări despre
limbă și scris, alfabet și tipărirea cărților (de exemplu,
prima mențiune istorică despre limbă, cât de multe limbi
se vorbesc astăzi în lume, prima limbă scrisă din lume,
opera literară cea mai tradusă etc., etc.), ce spun străinii
despre limba ucraineană, proverbe și zicători despre
limba (maternă) etc.

În cadrul evenimentului a fost prezentat un program
literar-muzical de către studenții de etnie ucraineană din
comunitatea noastră și studenții din Ucraina (Kistrui
Valentina, Popușoi Victoria, Tărățanu Alexandru, Potlog

Aflată la cea de-a doua ediţie, manifestarea „Ziua
Internaţională a Limbii Materne”, organizată de Orga -
nizația județeană Cluj a Uniunii Ucrainenilor din
România în parteneriat cu Specializarea Limba şi lite -
ratura ucraineană din cadrul Departamentului de limbi şi
literaturi slave (Facultatea de Litere – UBB), a reprezen-
tat o ocazie inedită pentru celebrarea limbii materne ca
element esenţial al identităţii naţionale a fiecăruia dintre

noi. De menţionat că „Ziua Internaţională a Limbii
Materne” se sărbătoreşte anual în întreaga lume începând
cu anul 2000, având ca scop promovarea diversităţii cul-
tural-lingvistice şi a multilingvismului.

Manifestarea a debutat cu intonarea imnurilor de stat
ale României şi Ucrainei în interpretarea Coralei
organizaţiei sus-amintite. Componenta ştiinţifică a eveni-
mentului a fost deschisă de către drd. Svetlana-Iuliana
Laviţă care, în comunicarea sa, Рідна мова як чинник
збереження національної ідентичності (Limba
maternă ca factor al conservării identității naționale),
ne-a oferit o fundamentare teoretică a noţiunii de limba
maternă, relevând importanţa acesteia în definirea
conştiinţei naţionale a unui om. Totodată, autoarea comu -
nicării a subliniat rolul pe care-l are limba unui popor în
formarea şi modelarea vieţii spirituale a acestuia, a cul-

turii, credinţei, conştiinţei etc., devenind liantul care
uneşte generaţii şi care asigură, astfel, pere nitatea unei
naţiuni. A urmat un moment poetic plin de sensibilitate în
care aceiaşi minunaţi membri ai Coralei au recitat poezii
dedicate limbii materne.

Partea ştiinţifică a continuat cu reliefarea unor
aspecte ale limbii materne în cazul unui individ, din
punctul de vedere al competenţei, utilizării,  funcţio -
nalităţii și atitudinii. Astfel, directorul Departamentului
de limbi şi literaturi slave, dna lector univ. dr. Katalin
Balázs, în comunicarea Contacte lingvistice – limba
maternă, limba străină, a făcut referire, pe lângă
aspectele menţionate, şi la beneficiile pe care le poate
aduce cunoaşterea a două limbi din fragedă pruncie (în
cazul familiilor mixte din punct de vedere lingvistic).
Folosirea a două limbi presupune contact social şi cultu -
ral din partea individului, iar contactul necesită comuni-
care. „Aici intervine bilingvismul: soluţionarea situaţiei
de contact, de comunicare are loc cu ajutorul bilingvis-
mului care, printr-o formulare simplă, este maniera unui
individ de a vorbi cu uşurinţă în două limbi", a conchis
dna Balázs.

Prodecanul Fa cul -
tăţii de Litere, dl conf.
univ. dr. Dorin-Ioan
Chira, a încununat se -
ria de comu nicări cu
una deose bit de intere -
santă privind comuni-
tatea de ucraineni din
Regatul Unit, inti tu lată
Conser varea limbii ma -
terne. Stu diu de caz:
comunitatea ucraine-
nilor din Marea Brita -
nie. Domnia Sa a vor-

bit despre cele mai importante comunităţi de ucraineni,
cele din Londra, Manchester şi Nottingham, despre sta-
bilirea pe insulele britanice a ucrainenilor, care a început
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi a atins apogeul după
cel de-al Doilea Război Mondial, despre generaţiile de
emigranţi ucraineni şi lupta lor pentru conservarea limbii
materne prin fondarea unor instituţii şi organizaţii care
sprijină acest lucru.

În încheiere, membrii Coralei au intrepretat mai
mul te cântece din folclorul ucrainean, pentru a ne aminti,
o dată în plus, cât de frumoasă, melodioasă şi bogată este
limba noastră maternă. Posibilităţile lingvistice nelimi-
tate şi muzicalitatea limbii ucrainene au propulsat-o pe
locul al III-lea, după limbile franceză şi italiană, în cadrul
Concursului internaţional al limbilor de la Paris din anul
1928, iar conform clasificării UNESCO, limba ucrai -
neană ocupă acelaşi loc (III) printre celelalte limbi ale
lumii.

În concluzie, limba maternă a jucat şi continuă să
joace un rol esenţial şi în dăinuirea noastră, a ucraine-
nilor din România, atestaţi de peste şapte secole pe aceste
meleaguri. Păstrată şi perpetuată prin cântece, proverbe,
zicători, poezii, poveşti etc., cu alte cuvinte, prin tot ceea
ce ţine de comorile inestimabile ale folclorului tra -
diţional ucrainean, limba maternă rămâne factorul pri-
mordial în conservarea noastră identitară.

mihaela herBil 
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Sergiu), care studiază în frumosul nostru oraș, sub îndru-
marea și cu acompaniamentul acordeonului (prof.
Gorovei Ilie), a viorii și chitarei (prof. Vasile Gavris) și
bloc flotele (studentul Chirileanu Teofil).

Evenimentul nostru s-a încheiat cu o surpriză plăcută
pentru participanți, ei au putut să deguste mâncăruri
tradiționale și moderne ucrainene, pregătite de doi
bucătari tineri, dar de perspectivă din Cernăuți (Dmytro
Djofi și Paul Sopivnyk), sub conducerea bucătarului-șef
Galina Iarmolyk. Și de data aceasta am pus participanții
la muncă intelectuală, bineînțeles; ei au trebuit să-și
reamintească câteva lucruri interesante despre alimente,
produse alimentare, restaurante mai puțin obișnuite din
lume și multe altele.

Experimentul a fost un succes, mulți participanți și-
au exprimat interes pentru o astfel de abordare a tematicii
puse în discuție.

Fiecare limbă este originală, ea reflectă mentalitatea și

obiceiurile oamenilor. Cel mai important lucru este că tine -
rii sunt interesați de cultura diferitelor națiuni. Acest lucru
îi îmbogățește nu numai intelectual, ci facilitează, de
asemenea, o comunicare vie și liberă și o înțelegere
reciprocă mai bună între minoritățile, care locuiesc perma-

nent sau temporar pe un anumit teritoriu. Și este foarte bine
ca un astfel de eveniment care promovează respectul pentru
limba maternă a celui de lângă tine să aibă loc în toate
organizațiile UUR și, dacă este posibil, cu participarea
tuturor minorităților din zona respectivă. Fie ca această
tradiție bună să continue să fie susținută și pe viitor!

Recompensa cea mai mare pentru organizatorii
evenimentului au fost zâmbetele sincere și schimbul pri-
etenos de emoții pozitive cu invitații, participanți la
eveniment.

Reamintim: în Ucraina, această sărbătoare există din
2002, atunci când, în scopul consolidării funcției de
limbă oficială a limbii ucrainene și pentru susținerea
dezvoltării libere și utilizării altor limbi ale minorităților
naționale din Ucraina, președintele Ucrainei a semnat
decretul cu privire la marcarea Zilei Internaționale a
Limbii Materne.

Victor hrihorciuc,
președintele organizației iași a uur
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La 20 februarie 2016, începând cu ora 11, la Căminul Cultural din localitatea
Bălcăuți județul Suceava, s-a desfăşurat Concursul Interjudețean ,,Sărbătoarea Limbii
Materne”. Organizatorii manife s tării, aflate la cea de-a șaptea ediţie, au fost Şcoala
Gimnazială din Bălcăuţi, în colaborare cu IŞJ Suceava și UUR Suceava – finanțatorul
activității. Con cursul se adresează elevilor ciclului pre şcolar, primar, gimnazial şi
liceeal, ce provin din şcolile în care se studiază limba ucraineană de pe întreg teritoriul
României.

Argumentele pe care le-au folosit cele două coordonatoare, Lăcrămioara Grigor ciuc
și Anca Ştiubianu, în iniţierea acestui proiect au fost următoarele: ,,Necesitatea
implementării unui astfel de proiect constă în faptul că mai mult de jumătate din limbile
lumii sunt pe cale de dispariţie, iar promovarea, recunoaşterea şi utilizarea limbilor
materne reprezintă o prioritate la nivel mondial. Limba mate r nă reprezintă identitatea
naţională şi culturală a individului şi este una dintre dimensiunile fundamentale ale
fiinţei umane. Dat fiind faptul că suntem vorbitori de limbă maternă, dorim ca prin
această activitate să contribuim la conservarea şi promovarea specificului etnic şi cul-
tural. În conceperea acestui proiect am pornit şi de la premisa că mulţi dintre elevii
noştri sunt talentaţi, dar talentul trebuie descoperit şi cultivat. Din păcate, multe talente
se risipesc, de aceea încer căm prin acest proiect să limităm această risipă. Considerăm

că prin derularea acestui proiect beneficiarii lui vor avea prilejul de a conştientiza şi pro-
mova bogăţia, frumuseţea limbii ucrainene şi de a cultiva respectul pentru valorile pro-
priei culturi.”

Obiectivul general al proiectului este ,,atragerea tinerilor aparţinând minorităţii
ucrainene în activităţi comune, menite să promoveze afirmarea identităţii culturale ca
fundament al dezvoltării viitoare a cetăţeanului european”, iar dintre obiectivele speci-
fice amintim: promovarea    va lorilor ucrainene autentice; evidenţierea contribuţiei lim-
bii ucrainene la patrimo niul cultural universal; cultivarea respectului şi preţuirii faţă de val-
orile înain taşilor; stimularea dorinţei de a le îmbogăţi prin creaţii pro-
prii; dezvoltarea gândirii şi imaginaţiei elevilor; lărgirea orizontului
lor cultural; motivarea gustului artistic; cultivarea discernământului
artistic; întărirea parte neriatelor dintre şcoli, autorităţi locale şi
reprezentanţii comu nităţii ucrainene din ţară în vederea dezvoltării
şi promovării bunelor relaţii; dezvoltarea comunicării sociale prin
activităţi în echipă.

Concursul a început în noiembrie 2015, încheindu-se în luna
februarie a.c., când a avut loc com petiţia finală structurată pe patru
secţiuni: eseu, creaţii ale elevilor, costum popular, program artistic. 

La secțiunea eseu, intitulat ,,Limba ucrai neană în şcoala
mea” (însoţit de imagini prelucrate în power point), au participat
cinci echipe: judeţul Suceava a fost reprezentat de Şcoala Gimnazială din Bălcăuți,
judeţul Mara mureş de şcolile gimnaziale din loca lităţile Rona de Sus şi Remeţi, iar
judeţul Timiş de Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” din Lugoj. Ele au prezentat
activităţile educative realizate în cadrul orelor de curs şi în cadrul activi tăţilor
extraşcolare în ceea ce priveşte studiul limbii materne în școala în care învață.

Proba de imaginație, creativitate şi originalitate intitulată ,,eu şi cuvântul sau
joaca de-a creația” le-a dat elevilor posibilitatea să-şi prezinte propriile ,,produse lit-

erare” având ca tematică
limba maternă, localitatea
natală, trecutul familiei, cre -
dinţa religioasă, contribuind
astfel la dezvoltarea creati -
vităţii şi a abilităţilor de
comunicare. 

Juriul la aceste două sec -
ţiuni a fost format din Lucia
Mihoc, inspector pentru
resurse umane în cadrul IŞJ
Suceava, Eusebie Frase niuc,

profesor de limba şi literatura română și reprezen tanții revistei „Naș holos“.
A treia secțiune – costum popular –  a încercat să scoată la lumină costume pop-

ulare ascunse în lada de zestre a bunicii. Astfel, concurenții au adus în fața juriului și
publicului interesat de astfel de gen de manifestări adevărate nestemate ale portului
ucrainean de altădată.  

Ultima probă a concursului – moment artistic – cuprinde creaţii ale folclorului
ucrainean, de preferinţă local (cântece, dansuri populare, obiceiuri), precum şi creaţiile
literaturii ucrainene (poezii, miniscenete, dansuri tematice, cugetări, aforisme etc.).
Anul acesta au participat în cadrul acestei probe grupurile ,,Buko vynka” – Bălcăuți,
,,Izvo rașul” –Izvoarele Su cevei, ,,Vino ciok” – Șerbăuți, „Na diia”– Călinești-Cupa -
rencu, ,,Kvitociky” – Mol dova-Sulița, ,,Vyșyvka”– Colegiul Național ,,Mihai Emi -
nescu” din Suceava şi grupul de folk ,,Mirsin’’. Au recitat poezii din lirica ucraineană
elevi de la școlile din Bălcăuți, Nego stina, Vășcăuți, Brodina, Brodina de Sus, Izvoarele
Sucevei, Șerbăuți, Călinești-Cuparencu, Călinești-Enache,  Paltinu, Moldova-Sulița,
Siret, Suceava. Au răsunat cântece ucrainene vechi, dar și actuale... Pentru prima dată,
la secţiunea moment artistic au fost prezente colective artistice din alte judeţe. Este
vorba de două unităţi de învăţământ din judeţul Maramureş: Liceul Tehnologic din
Poienile de sub Munte care a prezentat obiceiuri de nuntă specifice locului şi Liceul
Tehnologic din Ruscova care a recreat lumea şezătorilor de altădată.

Juriul la ultimele două secţiuni a fost format din: Eusebie Fraseniuc, profesor de
limba și literatura română și ucraineană, traducător, Angela Robu, asistent universitar
la Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava şi Mihai Mihăescu-Aniuk, consilier în
cadrul Prefecturii Suceava.

Prezentarea spectacolului a fost realizată de Lăcrămioara Grigorciuc, profesoară de
limba și literatura română la Școala Gimnazială din Bălcăuți şi de eleva Nataşa Şoiman.

Elevii premiați au primit diplome şi cărți din partea UUR. Menționăm că și costurile
pentru deplasarea elevilor la concurs și pentru asigurarea mesei au fost suportate de
UUR, prin implicarea domnului preşedinte al UUR – Organizația județeană Suceava,
dl Ilie Sauciuc.

În cadrul concursului, la secţiunea Confluenţe literare, a fost prezentată cartea
Livada cânturilor Divine de Hryhori Skovoroda, traducere din limba ucraineană de

Eusebie Fraseniuc. Un grup de
elevi de la Școala Gimnazială din
Bălcăuți a dramatizat patru fabule
din această carte.

Amintim că la Conferinţa
Generală UNESCO din 17 noiem-
brie 1999, data de 21 februarie a
fost proclamată Ziua Interna -
ţională a Limbii Materne, prin care
se promo vează recu noaşterea şi
utilizarea limbilor materne din
lume, în special a limbilor gru -

purilor minoritare. Începând din 2000, ziua de 21 februarie se marchează drept Ziua
Internaţională a Limbii Materne. Statele membre ale UNESCO s-au angajat să con-
tribuie la protecţia şi revigorarea bogatei diversităţi culturale prin promovarea limbilor
ca formă de comunicare, interacţiune şi înţelegere între diferite popoare. În prezent,
potrivit statisticilor oficiale, mai mult de jumătate dintre limbile lumii sunt pe cale de
dispariţie.

Convalia hrehorCiuC

,,sĂrBĂToarea LimBii maTerne” La BĂLcĂuți
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decLarații

conf. univ. dr. patriciu achimaş-cadariu,
ministrul sănătăţii

„Proiectul are drept obiective principale studiul
barierelor accesului populației rrome și al altor
populații defavorizate la programul național de
screening al cancerului de col uterin, îmbunătățirea
performanțelor registrelor de cancer și oferă prin
unitatea mobilă, gratuit, teste HPV populației femi-
nine cu vârste cuprinse între 30 și 64 de ani din
grupurile defavorizate ale populației rrome, slovace,
rușilor-lipoveni, huțulilor, populației izolate din
Munții Apuseni și ale altor populații din mediul
rural care au acces limitat la screening prin neimpli-
carea sau implicarea redusă a medicilor de familie
și, uneori, prin lipsa unei informări corespun ză -
toare”.

prof.univ.dr. alexandru irimie, rector umF
cluj-napoca

„Din păcate, în acest moment, în țara noastră,
ratele incidenței și mortalității prin cancerul de col
uterin sunt cele mai ridicate din Europa, așa cum
rezultă din datele GloboCan, estimate pentru
România pe baza datelor furnizate de Registrul de
Cancer Nord-Vest al Institutului Oncologic din
Cluj. Mii de femei se îmbolnăvesc și mor în fiecare
an, în general, femei tinere și active în societate, ale
căror vieți ar putea fi salvate prin prevenirea și
depistarea precoce a leziunilor invazive  ale can-
cerului de col uterin prin programe de screening
citologic și, mai nou, prin campanii de vaccinare
HPV”.

dr. Florian nicula, director cedicrom
„După mai bine de 10 ani de screening coordo-

nat de noi în teritoriu, în ultimii 10 ani, am ajuns să
acoperim cu teste Babeș-Papanicolau cam una din
două femei din județul Cluj, deci 50% din populația
la risc cu vârste între 25 si 64 de ani. Acoperirea este
mai redusă la nivelul mediului rural și mai ales în
grupurile etnice defavorizate care au acces limitat la

resursele acestui program organizat de screening
național așa cum este conceput el în momentul de
față, punând în fronline medicii de familie. Medicii
de familie care nu au colaborat întotdeauna în pro-
cent maximal sau cei care au colaborat n-au reușit să
se mobilizeze suficient să testeze femeile”.

cedicrom draFT

CEDICROM – „Creșterea capacității sectorului
de sănătate românesc de a pune în aplicare pro-
grame de screening organizat pentru cancerul
adecvat la intervenții de detectare precoce efi-
ciente” este un proiect al Institutului Oncologic
”Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca. Finanțat din fon-
duri norvegiene, acest proiect vine să completeze
resursele programului de screening al cancerului de
col uterin în ţara noastră şi are ca obiectiv un set de
10.000 de teste Babeș-Papanicolau gratuite pentru
femeile cu vârste între 18 și 63 ani. Tot în cadrul
proiectului au fost achiziţionate două unități mobile
pentru efectuarea testelor direct în comunităţile
interesate.

Lansat în martie 2015, proiectul CEDICROM
este susţinut nu numai financiar de către norvegieni,
ci şi prin specialiştii nordici în lupta cu teribila
boală. Norvegienii vin la Cluj nu numai cu suport
financiar, ci și cu experiența lor în lupta pentru pre-
venirea cancerului. „În afara faptului că ne ajută
financiar, partenerul norvegian, Registrul lor
Național de Cancer ne ajută cu know-how-ul. În
colectivele de training și de elaborare de meto -
dologii de screening și de curricule de pregătire de
specialiști în fiecare domeniu, în re gistre de cancer,
în screeningul de col uterin avem câte un reprezen-
tant norvegian. Nu în ultimul rând, avem un
reprezentant norvegian care studiază o componentă

de cercetare a proiectului”, a explicat dr. Florian
Nicula, directorul proiectului CEDICROM. 

etapă nouă, obiective ambiţioase
În etapa actuală a proiectului CEDICROM,

specialiştii Institutului Oncologic ”Ion Chiricuță”
din Cluj-Napoca vin cât mai aproape de mino rităţile
naţionale şi grupurile defavorizate. S-a demarat o
intensă campanie de informare a popula ţiei din
grupul ţintă. „Astfel, încercăm să ajungem la
femeile din grupurile rrome, la cele din grupurile de
huţuli (ucrainenii din Maramureş), la slovacele din
zona Nădlacului, dar şi la femeile din minoritatea
rușilor-lipoveni din Delta Dunarii. Nu în ultimul
rând, vom ajunge şi la grupurile izolate de moţi din
Apuseni”, explică dr. Florian Nicula, directorul
proiectului CEDICROM.

După o intensă campanie „din uşă-n uşă”,
specialiştii CEDICROM împreună cu medicii de
familie şi alţi colaboratori din zonele de interes, vor
realiza testarea GRATUITĂ a femeilor din grupul
ţintă, la faţa locului, direct în comunităţi, cu ajutorul
unităţilor mobile.

După ce au reuşit să testeze aproximativ 50 %
dintre femeile cu grad de risc din judeţul Cluj,
specialiştii Institutului Oncologic ”Ion Chiricuță”
din Cluj-Napoca îşi îndreaptă atenţia către satele
izolate și mai ales acelea unde medicii de familie nu
asigură femeilor accesul la programul de screening
național. Acesta este şi unul dintre motivele pentru
care CEDICROM a ales să-şi dezvolte proiectul
spre comunităţile naţionale şi grupurile devaforizate
de mai sus. 

pentru o mai bună stare de sănătate

Acest tip de programe sunt programe care tre-
buie să se desfășoare, să fie finanțate pe durata a ani
de zile, decade de-a dreptul, pentru a-și putea dove-
di efectul asupra indicatorilor de incidență și mor-
talitate. Ele necesită pe lângă finanțarea continuă și
o asigurare a calității atât a intensității acoperirii
screeningului, cât mai ales a calității testelor în sine
și, nu în ultimul rând, o finalizare a tratamentului
leziunilor depistate în cadrul acestor programe. 

„Așteptăm în final, de la acest proiect, o
îmbunătățire a întregii activități și a performanțelor
unității noastre de management, dar viza finală este,
ca de altfel în tot ceea ce facem noi și instituția
noastră, o mai bună stare de sănătate a populației pe
care o deservim”, declară, în final, dr. Florian
Nicula, directorul proiectului CEDICROM. 

un test simplu care salvează mii de vieţi

CEDICROM - proiectul Institutului Oncologic
”Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca oferă GRATUIT
testarea Babeş-Papanicolau a tuturor femeilor din
grupul ţintă. Acestea vor fi contactate, testate iar
rezultatele le vor fi comunicate personal împreună
cu recomandările necesare.

Dar ce este un test Babeş-Papanicolau ?
Explicaţia ne-o oferă prof.univ.dr. Alexandru

Irimie, rectorul Universităţii de Medicină şi
Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca:

„Ne mândrim și, în același timp, ne obligă faptul
că, urmare a cercetărilor unui savant român, Aurel
Babeș, a fost descoperită, prezentată și publicată o
metodă prin care pot fi puse în evidență leziuni pre-
cursoare și incipiente, în situ, ale colului, înainte ca
acestea să se transforme în cancere invazive, incu -
rabile.    

Metoda constă în simpla periere a celulelor exfo-
liate de pe colul uterin, întinderea lor pe o lamă și
examinarea la microscop. 

Sunt puse, astfel, în evidență leziunile precoce
care tratate la timp nu se mai transformă în cancere.
Punerea la punct a testului, care de altfel îi poartă
numele, a fost meritul lui Giorgios Nicolau
Papanicolau. 

Testul a fost definitivat și publicat în anii 40 pe
care noi, românii, îl numim testul Babeș-Papanicolau.

Acest test a salvat milioane de vieți în întreaga
lume. 

despre unitatea mobilă

În cadrul proiectului CEDICROM al Institutului
Oncologic „Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca au fost
achiziţionate stații mobile, adică două mașini 4x4,
care vor asigura informarea și prelevarea de teste în
teritoriu. 

Proiectul are între obiective principale şi studiul
barierelor accesului populației rrome și a altor
populații din rândul minorităţilor sau defavorizate la
programul național de screening al cancerului de col
uterin. Totul pentru îmbunătățirea performanțelor
registrelor de cancer. 

Prin unitatea mobilă se vor realiza, gratuit, teste
HPV populației feminine cu vârste cuprinse între 30
și 64 de ani din grupurile defavorizate ale populației
rrome, slovace, rușilor-lipoveni, huțulilor din

Maramureş sau ale populației izolate din Munții
Apuseni, dar și altor populații din mediul rural care
au acces limitat la screening prin neimplicarea sau
implicarea redusă a medicilor de familie și, uneori,
prin lipsa unei informări corespunzătoare.

_____________________________________

conf. dr. patriciu achimaș-cadariu, mini s -
trul sănătăţii

este, fără îndoială, unul dintre cele mai bune
exemple de cercetare și inovare cu efecte aplica-
tive directe asupra strategiilor de control al
cancerului. așteptăm mai bune rezultate ale pro-
gramelor de screening și, ca o consecință, modi -
ficări semnificative ale incidenței și mortalității
prin această îmbolnăvire.

institutul oncologic „ion Chiricuță“ din
Cluj-napoca

510 Curierul UCRAINEAN

proGram naționaL de screeninG 
aL canceruLui de coL uTerin



(Urmare din numărul 305/306)
Până la Primul Război Mondial, foarte puţine

familii şi-au achitat datoria la bancă. Cei mai mulţi
locuitori nu au putut achita ratele deoarece majori-
tatea bărbaţilor era pe front, iar banca urmărea per-
manent plata ratelor, punând sechestru pe bunurile
celor care nu respectau termenele stabilite. În 1916,
Iaţco Iacob din Copă cele, venind în permisie, a
găsit majoritatea familiilor în situaţii dintre cele mai
proaste. Acesta a strâns de la oameni actele primite
de la bancă, s-a deplasat la Ministerul de Război din
Budapesta, cerând încetarea urmăririi datornicilor
până la terminarea războiului, ceea ce s-a şi întâm-
plat. De acest lucru au profitat şi locuitorii celorlalte
sate ucrainene.

Despre satul Cornuţel-Banat, acum cca 45 de
ani, profesorul universitar Ivan Rebuşapcă a înre -
gistrat o convorbire cu unul dintre primii locuitori ai
satului, Iura Pleșca. Acesta povesteşte: „M-am
năcut la 11 septembrie 1895 în Maramureş, Ucraina
apuseană, în satul Pidpleşa, numărul casei 89. Tata
se numea Ivan Pleșca, iar mama Olena. Am venit
din Maramureş în Banat la 12 decembrie 1910, la
Copăcele. În 1913, ne-am mutat la Cornuţel-Banat.
Primul care a venit la Cornuţel a fost Medianic
Ivan, din Copăcele, al doilea a fost Cuţina Ivan, iar
al treilea Pleșca Ivan (tata). În 1914, au venit
ucrainenii din Galiţia (Runhur, Sloboda, Ciornyi
Potik, Oslovy Bili, Oslovy Ciorni etc.)… Din
Galiţia au venit 28 de ucraineni, între care şi Ivan
Malinovski (polonez) şi Semcici Vasile, iar din
Ucraina Subcarpatică au venit 45, trecând prin satul
Copăcele. Ucrainenii care au venit în Banat au trăit
la început printre stive de lemne, printre care îşi
semănau porumbul şi cartofii. Contractele de vân-
zare-cumpărare au fost întocmite între ucraineni şi
proprietarii moşiei Vörösy Henric şi fiul său
Mikloş-Iulius, care locuiau la Arad şi Budapesta…
„După 1921, jandarmii ne obligau să plecăm de pe
aceste pământuri, dar noi ne-am împotrivit şi am
rămas numai 55 de fami lii, cele care au cumpărat
acest pământ. După război au mai venit ucrainenii
din Galiţia, ajungând la 100 de familii. După aceas-
ta, cu chiu cu vai, am construit clădirea şcolii ca şi
copiii cornuţenilor să înveţe carte…. În 1942, toţi
ucrainenii din Cornuţel au fost slugi, din Copăcele
au fost 60 de slugi, iar din Zorile, 120 de slugi,
aceasta numai peste vară, iarna trebuind să se
întoarcă acasă.” 

Ioan Lotreanu, în „Monografia Banatului” din
1935, spune că situaţia satelor ucrainene din Banat
era următoarea: „Copăcele – sat în judeţul Severin,
plasa Sacul, cu 743 locuitori, 153 case... Locuitorii
sunt ruteni de confesiune romano-catolică. Biserica
s-a zidit la 1912. Şcoala primară, are două puteri
didactice. Director: Gheorghe Ghindă. Este moară
ţărănească. În conscrierea din 1603, se aminteşte
(moșia) sub numele de Kopacz.” 

„Zorile – sat în judeţul Severin, plasa Sacul, cu
974 locuitori ruteni de religie romano-catolică. Are
210 case. Biserica s-a zidit la 1929. Şcoala primară
este cu caracter de stat şi funcţionează cu doi
învăţători. Director: Ştefan Popa. Comuna s-a înte-
meiat la 1910 cu ruteni de religie romano-catolică,
aşezați aici pe moşia lui dr. Zoltan Medve.” 

Despre celelalte sate ucrainene, Ioan Lotreanu
nu menţionează nimic, probabil, din cauză că nu a
primit informaţii despre acestea de la autorităţile
locale sau de la preoţi. Chiar şi în legătură cu satele
pomenite în monografia sa, el nu a fost îndeajuns de
documentat, întrucât atât locuitorii satului Copă -
cele, cât şi cei din Zorile erau ortodocşi de stil vechi
şi greco-catolici, iar bisericile au fost construite în
perioada 1910 – 1914. O altă greşeală pe care o face

se referă la proprietarul moşiei pe care s-a înfiinţat
satul Zorile. Doctor Zoltan Medve a fost jurist şi
prefect de Lugoj, iar proprietarii moşiei erau Hubs
David şi Tauber Henric.

O mică parte a locuitorilor acestor sate s-a mutat
în perioada de după al Doilea Război Mondial în
sate precum Găvojdia, Becicherecu Mic, Gelu şi
Variaş unde au fost împroprietăriţi cu pământ, dar
au menţinut tot timpul legătura cu localităţile
natale. Acesta este și cazul familiei Hleba, care s-a
mutat la Becicherecu Mic. Urmașul acesteia,
Gheorghe Hleba, este președinte al UUR, filiala
Timiș.  Cele cinci sate înfiinţate în anii 1906-1910
există şi acum, fiecare sărbătorindu-şi, în ultimii
ani, un secol de existenţă.

Al doilea val de migraţie s-a desfăşurat în timpul
şi imediat după al Doilea Război Mondial,
ucrainenii fugind de Armata Sovietică. Dintre
aceştia, puţini s-au stabilit în Banat, fiind în general
asimilaţi de către români. O cauză a acestei
asimilări a fost şi teama de a nu fi repatriaţi după
intrarea României în lagărul comunist. Totuși, au
existat și excepții precum cea a preotului Gorcinski
și a familiei sale. Aceasta s-a refugiat inițial în
Maramureșul românesc, iar după terminarea
războiului a ajuns în satul Copăcele, unde a slujit
până la pensie și după aceea, deși se stabilise defi -
nitiv în orașul Caransebeș.

Al treilea val de migraţie a avut loc în perioada
comunistă (aproximativ 1960-1989) când ucra -
inenii din Maramureş şi, chiar, din Bucovina au
venit în Banat pentru muncile agricole, pentru a
lucra în construcţii sau industrie. Acest val al
migraţiei ucrainenilor s-a produs începând de prin
anii 60-70 ai secolului trecut, cu sublinierea că
ucrainenii erau de-acum cetăţeni români, cu deose-
bire din judeţele Maramureş, Satu Mare, Suceava,
Iaşi şi Botoşani. La început, cea mai mare parte din-
tre ucrainenii maramureşeni a lucrat în agricultură.
În urma emigrării germanilor în ţara lor de obârşie,
prin cumpărarea caselor acestora, ucrainenii au
ajuns ca, la ora actuală, să fie majoritari în sate pre-
cum Ştiuca, Dragomireşti, Remetea Mică, Sălbă -
gelul Nou, Soca, Pogănești etc. Ucrainenii din
Maramureşul românesc (proveniţi din satele Poie -
nile de Sub Munte, Repedea, Ruscova, Bistra,
Crasna, Valea Vişeului) şi-au părăsit locurile natale
ca urmare a creşterii numărului populaţiei şi a lipsei
de pământ arabil. Ei au muncit în CAP-uri şi
Gostaturi din Banat şi, cu timpul, şi-au cumpărat
case, repopulând numeroase sate din câmpiile
Timişului şi Mureşului: Ştiuca, Dragomireşti,
Darova, Pogăneşti, Becicherecu Mic, Sălbăgelul
Nou, Gelu, Variaş, Găvojdia etc. Ucrainenii din
Bucovina, în schimb, s-au stabilit în general în
oraşe, lucrând în construcţii, transporturi şi indus-

trie. De la început, ei au intrat în contact cu
ucrainenii veniţi aici la începutul secolului al
XX-lea, stabilind cu aceştia relaţii de prietenie şi
chiar încuscrindu-se. În acest sens, avem drept
exemplu pe Sauciuc Emilian care a venit de la Siret
la Orșova, în 1968, apoi s-a mutat la Timișoara pen-
tru a lucra în industrie.

Benzar Nicolae, directorul Şcolii cu clasele
I-VIII din Ştiuca povesteşte: „În localităţile Ştiuca
şi Dragomireşti, trăieşte o populaţie în majoritate de
etnie ucraineană, în proporţie de 90%, iar restul
români şi germani. În localităţile Oloşag şi
Zgribeşti, populaţia predominantă este română, dar
trăieşte şi populaţie de etnie ucraineană într-un pro-
cent de 14%. Aici, ucrainenii s-au strămutat din

judeţul Maramureş începând de
prin anii 1960, cu un maxim
între anii 1965-1969 şi 1990-
1999, ca urmare a plecării
populaţiei de etnie germană în
Germania. Acest proces con -
tinuă şi astăzi. Media de vârstă
pe comuna Ştiuca este de 33,5
ani, aceasta datorându-se numă -
rului mare de copii existenţi în
sat. În prezent, localitatea este
un adevărat şantier, peste tot
ridicându-se case noi şi ară -
toase.” 

Un alt exemplu este cel al
satului Remetea Mică. Doamna

profesoară de muzică şi limba ucraineană, Hrin
Ana, povesteşte: „Primele familii de ucraineni ve -
nite în Remetea Mică din Valea Vişeului, judeţul
Maramureş, au fost cele ale lui Lauriuc Iura şi
Pancec Vasile, în 26 februarie 1968. Începând din
1969, au mai venit şi alte familii din satele
maramureşene Bistra, Crasna, Poienile de sub
Munte şi aşa s-a ajuns în prezent ca 85% din
populaţie să fie de etnie ucraineană… În 1992, a
fost oficiată prima slujbă în limba ucraineană de
către preotul Ilie Albiciuc la biserica catolică din
sat, iar din 1994, cu sprijinul Uniunii Ucrainenilor
din România - filiala Timiş, prin domnul Semeniuc
Ioan, s-a început studiul limbii materne ucrainene la
şcoală.” 

Al patrulea val de migraţie este cel de după
Revoluţia din decembrie 1989 care continuă şi azi.
În cursul acestuia, grupuri compacte de ucraineni
din satele maramureşene și bucovinene au întregit
populația de etnie ucraineană din Ştiuca, Drago -
mireşti, Darova, Pogăneşti, Becicherecu Mic,
Sălbăgelul Nou, Gelu, Variaş, Gottlob, Tomnatic,
Sânnicolaul Mare, Bethausen, Soca, Remetea Mică,
Maşloc, Brăneşti, Cenad, Niţchidorf, Petroasa Mare
în județul Timiş şi Chier, Dud, Tîrnova în județul
Arad.

Beuca Petru din Petroasa Mare, povesteşte: „În
1990, la Petroasa Mare au venit primii ucraineni din
Maramureş: Culicea Ştefan şi Cuth Ştefan din
Ruscova, iar apoi au venit şi din alte sate mara -
mureşene. În tot satul trăiau nemţi, care şi-au vân-
dut gospodăriile şi au plecat în Germania. În primul
rând, ucrainenii au înfiinţat filiala locală a UUR, cu
ajutorul căreia s-a introdus studiul limbii ucrainene
în şcoală şi a fost înfiinţată o grupă de grădiniţă cu
predare în limba ucraineană. În anii următori, au
reuşit construirea unei biserici ortodoxe ucrainene.” 

isToria ucraineniLor din BanaT
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(Continuare în numărul următor)
prof. ion CîmPeanu

cauzeLe Și eTapeLe
miGraŢiei ucraineniLor În

BanaT
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Cristian Ilie Cega prin cea de-a doua carte a sa
,,Gastronomie patriotică“ (Editura George Tofan,
Suceava, 2015) aduce cu îndrăzneală un stil anume între
contemporanii noștri preluând tonalitatea sobră și gravă a
lui Octavian Goga, poetul ,,pătimirii noastre“ construind,
la rândul său, o poezie de jale, dublată de o puternică
tentă protestatară, risc pe care nu și-l asumă oricine din-
tre literați ca nu cumva să devieze în extraestetic și să
facă jurnalism de opoziție, ceea ce i se mai întâmplă chiar
dumnealui, căci nu-i deloc ușor să faci poezie din
,,proza’’ perpetuu încețoșată a prezentului. După cartea
de debut ,,Fata din vis’’ (Editura Mustang, București,
2000) promovată cu mare încredere de cunoscutul poet
ucrainean Ștefan Tcaciuc, ce-l considera ,,o revelație’’
atunci, întrucât poezia adevărată, în afară de tehnică
prosodică, presupune obligatoriu tensiune lirică,
evidențiată de același poet – redactor al cărții, ca o cali-
tate, ce rezidă într-o ,,tensiune elaborată a viziunilor și
franchețea expresiei care într-una izvorăsc din sentimen-
tul moștenirii unui spațiu etnic, legendara lui Bucovină
natală, și rămâne mereu tulburătoare ca un miraj’’
(v. prefața ,,Cristian Ilie Cega’’, p. 6). 

Cu adevărat, pe lângă problemele inerente unui
debut, întâia carte a dlui Cristian Ilie Cega oferă un
spațiu de visare larg al unui tănâr trecut de douăzeci și
cinci de primăveri, ce se împarte ca la orice cavaler între
visare continuă la iubire și fericire – ,, Te aștept să-mi dai
o sărutare/ Și-apoi să ne iubim (,,Te aștept’’, p.38), însă,
neașteptat, în cazul poetului nostru, în loc de vitalismul
unui romantic cu ,,un munte de doruri (v. ,,Stăteam pe-o
bancă...’’, p.64) întâlnim o predispoziție către sondarea
necunoscutului de dincolo de noi, către tainele vieții și
morții, cu predispoziție de analiză neostoită, tulburătoare
din cauza fiorului existențial veritabil: ,,M-am născut în
vâltoarea morții,/ Ce soartă voi avea eu până la urmă?/.../
Mi-e tristă privirea, pierdută prin lume,/ În care Nimicu-
i o lege nescrisă,/ sunt fals sacrificiu cuprins în
cutume,/iar soarta-mi aduce o moarte prezisă (v. ,,Chip
de lemn’’, p.18). Este aceasta o viziune tragică a unui
militar de carieră – abandonată până la urmă, care în
timpul Revoluției din 1989 a trăit groaza evenimentului
istoric, asociat cu o a doua naștere a propriei ființe alături
de un câine rănit, ce căuta disperat adăpost ,,Noi amândoi
ne-am născut în bătaia puștii... (v. ,,Născut în bătaia
puștii’’, p. 54), dezastru rămas codificat pentru poet și
pentru majoritatea românilor în subconștient ca o dramă
tulburătoare, a unei răni, ce nu se va vindeca niciodată.
Cu încredere în Cel de Sus poetul Cristian Ilie Cega își
revine foarte greu din acel timp tragic pentru tinerii de
vârsta lui: ,,Sunt om. /Dumnezeu m-a creat să-i fiu fiu/ și
El Tată să-mi fie/ Îl simt lângă mine/.../ Renasc din
gunoaie,/sunt OM, sunt lumină celestă/ și pe arșiță ropot
de ploaie (v. ,,Om’’, p.86). Da, i-au trebuit tocmai cinci -
sprezece ani, după cum vedem de la debut până la a doua
carte, despre care mărturisește în ,,Cuvântul autorului’’ o
anume indecizie privind noua sa construcție că ,,vrea a
transmite ceva, câteodată punându-mi întrebarea oare ce
anume (v. p. 7), dubiu, care se va limpezi, probabil, la
următoarea carte, căci aceasta, într-adevăr, pare un amal-
gam, ce trebuie să se decanteze, întrucât și prima și a
doua carte nu sunt lipsite de adevărate perle poetice și de

poezie bună, pe care orice autor are datoria să le prezinte
cititorilor.

Volumul de poezii ,,Gastronomie patriotică „este bro-
dat în jurul a doi poli – unul gastronomic patriotard, de
fond, scris poate preferențial pentru cei care știu ce știu
despre ,,blidul de sarmale’’ românesc, ,,vinul nostru de
Cotnari’’ cu ,,mititeii noștri naționali’’ și celălalt pol –
opus, al suferinței colective a celor, ce nu-și pot asigura
nici de sărbători mult dorita triadă gstronomică. Astfel se
naște o poezie sobră și suavă – de jale, coborâtă parcă din
amarul lui O. Goga cu accente de critică vehementă la
adresa celor vinovați de această stare deplorabilă a vieții
românilor în ultimul sfert de secol postrevoluționar, de
libertate și democrație originală: ,,Înstrăinate-s doinele,
hora/ o mai jucăm numai în gând, e-nmormântarea’’
tuturora / care trăiesc pe-acest pământ’’ (v. ,,Tânguire’’
p. 13). Până și semnele naturii la noi par amenințătoare la
tot pasul – ,, tainica lună’’, ,, plânsul buhăi’’, ,,năluca’’
(v. ,,Joc de iele“), ,,uraganul“ – desigur cel social, îl ține
pe om captiv și umilit de neputință: ,,M-am pierdut de
mult timp/în ochiul uraganului/ ce mă-nvârte/ nici nu mai
știu cine sunt/ la marginea lumii mă-nchid/ cu lacăte
străine./Nu poate nimeni să m-aline/ fierea din suflet
/strânsă puțin câte puțin,/ în paharul neputinței,/ pe care-
l beau și-l închin/ doar umilinței’’ (v. ,,Amărui’’, p. 16).
Versul alb e sacadat, tulburător, dublat deseori de ironie,
iar dezolarea devine exasperantă în țara basmelor de
altădată ale României, în care azi își face loc imaginea
cutremurătoare a boschetarilor și aurolacilor noștri
(v. ,,Ironia boschetarului’’), a înfometaților, care deseori
au ajuns în Occident sau peste Ocean ca marfă vandabilă
– postură strigătoare la cer: ,,Mă vând pentru o cutie de
mâncare/ am hainele foarte murdare,/ cerșesc pe la bi -
serici un covrig/ și strig mereu/.../dar tot degeaba strig’’
(v. ,,Strigăt’’, p. 27), ceea ce îndreptățește pe mulți
români să tânjească în van după vremurile de dinaintea
Revoluției (v. ,,Nostalgie’’, p. 20). Ceea ce doare pe poet
și pe noi toți, desigur, este tocmai această răsturnare a
valorilor și așteptărilor omului, o golire a sensurilor unor
cuvinte-cheie, cum e monumentalul ,,dor, oximoronul lui
Eminescu, pus în balanță cu termenul ,,mor (v. ,,Mai am
un singur dor’’) care îi inspiră poetului Cristian Ilie Cega
ideea morții lente prin acumulare a deznădejdii, ce
golește sufletul omului de speranță din cauza morții roz,
impuse de nepăsarea socială a celor ce ne amăgesc fru-
mos ,,fericind“ pe cei tineri, cei bătrâni și bolnavi,
poporul întreg: ,,Câte-un pic am învățat să mor/ și nu-i
ușor, / cuvântul ,,dor’’ să ți-l poți pierde-aiurea / precum
lăstarul retezat, în zbor / de moartea ce venise cu
securea’’ (v. ,,Stropi de moarte’’, p. 46). Sintagma emi -
nesciană ,,am învățat să mor (v. ,,Odă în metru antic) azi
definește toți românii’, iar ideea zborului după ideal, a lui
Icar, prezentă în multe poezii, e încărcată de decepții ire-
mediabile (,,Moartea unui Icar, ,,Aripile, ,,Zbor“,
Ghinionistică etc., toate, care deplâng soarta visătorului
etern, chiar și cu ,,stea în frunte să fie“, i se frânge
,,zborul’’ către stele, chiar aici ,,pe pământ’’ (v. ,,Aripile,
p.110). Poetul exasperat duce ironia sa la sarcasm și
umor negru ca să evidențieze tragismul sorții noastre fără
de perspectivă, plasate doar pe ,,Calea de Apoi’’, cum
aflăm din poezia cu același titlu, tot cu iz eminescian de

invocare a morții (v. ,,O, mamă): ,,Hai vino, moarte, vino
/ din negură de vremi /.../ să-ți cunosc sărutul,/ cel unic,
de-l primesc,/ acel ce-mpușcă-n lună/ și fluturii
opresc“(v. p. 114). Asemenea poezii devin o expresie a
glasului românilor de azi striviți de proprii aleși ai
democrației originale, cu satrapi, ce sunt avansați pentru
fărădelegile lor postrevoluționare (v. Fabula ,,Anchetă la
agie’’, p. 123). În impasul acesta existențial – un adevărat
Clopot al lui Gaus – dorul totuși nu moare ,,În agrară,
soarta noastră / pe cezari ne e vândută / în acorduri de-
altădată, slută /.../ Nici măcar în vis văzută / e la fel,
totuși diferă / unde-i, ce e feicirea?/ E-o himeră“
(v. ,,Bilanț, p.125).Terținele poeziei se încheie cu versuri
conclusive, scurte, simbolic grăitoare ,,slută’’ ,,efemeră’’
,,,însă tace’’ ,,,în instanță’’ etc. ca să treacă pe neașteptate,
într-o altă poezie, la atmosfera de plumb bacoviană,
hărăzită azi poporului nevinovat: ,,Plumbuit, visul sapă
tranșee,/ mintea aleargă din snop aurit, / plouă cu lacrimi
de grâu adormit / ce se întoarce-n aceeași maree’’
(v. ,,Dacă o fi să uiți’’, p.127).

În general, poezia lui Cristian Ilie Cega este tristă,
deși pe ici, colo mai găsim accente minulesciene de
evadare în cotidian și de iubire, ce par a fi o punte de
legătură între cei doi poli poetici, dacă n-ar aluneca spre
însingurare, nemulțumire și tristețe de neîmplinirea ide-
alului visat: ,,Un ultim zbor de odisee / pe-un curcubeu
de cer senin / o lacrimă de bleumarin, /purtată la rever,
puțin / și-un gând furat de vreo femeie’’ (v. ,,Zbor’’
p.126). În ce privește idealul feminin, poetul se simte
nefericit, dar iubirea, ce o cântă, ține de frumosul etern:
,,Am scris cu ploaie de vară / o poezie de dragoste,
/.../Am scris cu stropi de rouă, / o poezie de dragoste, / ce
ți-am cules-o din florile câmpului’’/...etc. (v. ,,Scri -
soare’’, p. 58). Imaginea regretului pentru dragostea
pierdută e o prezență continuă, fermecătoare, dorită întru
veșnicie: ,,Ți-am cules părul în palme,/ ochii ți-am
sărutat, / ești frumoasa, care doare,/ și zâmbește nevino-
vat/.../ și să-mi spui, că nemurirea/ ți-am cules-o dintre
stele, / și mi-ai dăruit iubirea – / ferecată din plăcere’’
(v. ,,Cio  cârlia’’, p. 159). Ca atare frumusețea poeziei lui
Cristian Ilie Cega nu rezidă în ironie și critici dure la
adresa ,,patrioților gastronomi’’, ce sug ,,sângele boboru-
lui’’ – vorba lui nenea Iancu -, cum s-ar părea la prima
vedere conform titlului ales, ci în consecințele acestei
insațietăți posdecembriste, care ne-a obturat și acea
fărâmă de cer românesc – de dor și vis neîmplinit –
lăsându-ne pradă unui sfert de secol fără de speranță,
într-o jelire continuă în fața lumii și a Domnului
Atotstăpânitor: ,,Se aud clopote de jale,/ ne plânge Oltul
și câmpia / cu ce-am greșit noi, Doamne, oare/ și spune-
mi, unde-i România?’’(v. ,,Tânguire’’, p. 13).

Evident, poezia lui Cristian Ilie Cega e frumoasă, dar
o selecție riguroasă a ei este inevitabilă, precum și
prezența unui redactor avizat, dator s-o mențină pe fun-
dalul strălucirii poetice adevărate, ce trebuie să repre -
zinte un poet veritabil. Exemplul marelui Eminescu,
geniul nostru tutelar, în acest sens nu trebuie uitat nici-
când pentru a se oferi cititorului întotdeuna acel ,,volup-
tos joc de icoane’’ poetice, străjuit de ,,înger palid cu
priviri curate’’, ce este, de fapt, poezia.

D-lui Cristian Ilie Cega, blagoslovit de bunul
Dumnezeu cu talent și elanul tinereții îi dorim în Noul An
2016 mult succes alături de prietenia Pegașilor în Livada
Cânturilor Divine ale poeziei, cum zicea marele filosof
ucrainean Hryhori Savyci Skovoroda.

ioan ChideȘCiuC

crisTian iLie ceGa 
,,GasTronomie paTrioTicĂ’’ – mediTații

despre conTemporani

ce poaTe Fi mai
minunaT În viațĂ?

De multă vreme mă frământă gândul
să împărtășesc și altora mulțumirea și
bucuria pe care o simt alături de copiii
mei. Viața îți oferă prilejuri de tot felul,
unele mai plăcute, altele mai puțin
plăcute. Peste toate trece omul dacă are
încredere în bunul Dumnezeu, iar această
încredere trebuie să pornească din adâncul
sufletului. Optimismul în viață este cel
mai bun leac pentru toate bolile existente.
Hopurile dinaintea fiecăruia trebuie tre-
cute cu pași mărunți, dar siguri, iar

viitorul privit  cu cele mai frumoase gân-
duri și sentimente atât, cât îi e dat
fiecăruia. 

Ce poate fi mai minunat în viață, care
este bogăția cea mai de preț pentru un
părinte dacă nu copiii săi? Nu pot accepta
refuzul unora de a-și crește copiii. Oricât
de greu ar fi, trebuie să găsești un mijloc
să fi alături de copiii tăi. Acum când viața
mi-a oferit la bătrânețe lipsa unui suflet
pereche, pentru mine  cea mai mare
bucurie și satisfacție sunt copiii mei cu tot
cu nepoți. Toată atenția se îndreaptă
asupra lor pe care îi iubesc și îi ador din
tot sufletul meu mare. De la băiatul cel
mare am două nepoate frumoase ca două
flori, de 12 și 13 ani, iar de la fiul cel mic

am un nepot de aproape 1 an și jumătate.
Îi iubesc ca pe ochii din cap. Fetele sunt în
clasa a șasea, la Școala Generală din
Negostina, județul Suceava, învață foarte
bine, sunt premiante, mă mândresc cu
rezultatele muncii lor. Studiază limba
ucraineană pe care o cunosc și din familie,
au participat la diferite concursuri de
recitare a poeziei ucrainene, le place să
danseze. Primele lor costume ucrainene
eu le-am dăruit, iar acum au avansat la o
costumație specifică vârstei, tot ucrai -
neană. Nepotul cel mic are și el înclinație
spre dans, când aude muzica populară
ritmată se învârte, bate din picior și
pocnește din degete. Nu putea rămâne mai
prejos, de aceea i-am confecționat prima

cămășuță populară cu modele ucrainene
în albastru și galben. I-am făcut și o
pereche de șalvari și de mic îl fac un
adevărat Kozaciok.  

Iubesc toți copiii pe care i-am cunos-
cut și i-am educat în aproape 40 de ani cât
am fost educatoare. Mă bucur nespus de
mult când mă întâlnesc cu unii și  ei mă
recunosc. Unii sunt deja părinți, mă
salută, mă respectă, iar eu simt asta din
atitudinea lor. Mă simt mândră și sati -
sfăcută că am putut contribui cât de puțin
la creșterea și educarea lor. Îi iubesc și îi
respect pe toți. Iubesc oamenii necon -
diționat, în special copiii care îmi transmit
multă putere. 

Felicia GriGoraȘ



Femeia în VeChiul Și noul TeSTamenT
Am ales această temă, acum, când sărbătorim Ziua Internațională a Femeii – o

sărbătoare care ne  e dragă tuturor, un prilej minunat de a mulțumi tuturor consoartelor
noastre, mamelor, iubitelor, colegelor de muncă, pentru strădaniile lor de a asigura
liniștea sufletească în familie, la locurile de muncă, în întreaga societate.

Cu privire la data acestei sărbători, am citit multe materiale cu părerile exprimate
despre data și semnificația zilei de 8 Martie. Iată un exemplu: în revista ortodoxă
„Sfântul Andrei“, nr. 1/2006, ce apare cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române
din anul 1990 și sprijinită de Asociația Ortodoxă „Frăția“, la pagina 47, din nota
redacției aflăm că 8 Martie este o eroare mondială, că este o sărbătoare falsă, stabilită
de femeile americane, în majoritate protestante. Cităm din nota redacției „...Aceste
femei nefiind ortodoxe, ele nu au Duhul Sfânt și au căzut într-o mare eroare și anume:
Ziua Primăverii, a renașterii omenirii și Ziua femeii creștine a făcut-o Bunul
Dumnezeu la 25 Martie – Bunavestire pentru veșnicie ... Serbăm și la 8 Martie, și la
25 Martie. Nu se poate...“

Din nota  redacției desprindem protest și chiar amenințare la adresa „autorilor“ sta-
bilirii sărbătorilor de la 8 Martie, 1 Iunie și a altor sărbători.

Autorii acestui vehement articol au uitat că în afara sărbătorilor rânduite de Sfânta
Biserică, organismele internaționale au stabilit și unele sărbători laice ce nu necesită
binecuvântarea Bisericii Creștine Ortodoxe sau a altor culte legale, care nu au competențe
în stabilirea sărbătorilor laice. Toată  lumea  serbează pe 8 Martie – Ziua Internațională a
Femeii, 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului, Ziua Europei, Ziua Pământului,
Sănătății, Educației etc., iar noi, în România, serbăm: 1 Decembrie  – Ziua Națională a
României, 25 octombrie – Ziua Armatei Române și alte sărbători legate de profesie: Ziua
Minerului, Ziua Recoltei, Ziua Forestierului, Ziua Învățătorului și alte sărbători.

Aceste sărbători sunt aprobate prin hotărâri, ordine și chiar legi de organismele de
decizie internaționale și naționale.

În continuare, doresc, în lumina Sfintei Scripturi, să prezint cum este reprezentată,
privită femeia în Vechiul și Noul Testament.

Femeia în vechiul Testament (după Talmud)
Talmudul, teoretic, îi conferă femeii un loc dintre cele mai onorabile în cadrul fa -

miliei, ea nefiind, sub niciun raport, considerată inferioară bărbatului.
Dar cum se potrivește stima ce se datorează familiei cu alte citiri din Talmud?

Există un dicton la evrei, orice individ de sex masculin este obligat să pronunțe trei
binecuvântări pe zi:

a) să mulțumească lui Dumnezeu că e izraelit, și nu păgân; 
b) că n-a făcut din el un nepriceput;
c) că nu s-a născut „femeie“. 
Tot Talmudul arată că femeia este scutită prin lege de a aduce jertfe la altar și de aceea

bărbatul mulțumește lui Dumnezeu că nu l-a făcut femeie, ca să-și poată împlini închinarea
completă față de Dumnezeu și în consecință câștigarea Împărăției lui Dumnezeu, pe care o
refuzau femeii. În această privință, responsabilitatea bărbatului întrece pe a femeii. De la
sine se înțelege că femeia este scutită de o serie de obligații religioase.

Totuși, practica era diferită de teorie. Femeia nu era egală bărbatului și nu se bucura
de nicio stimă, afară numai de cinstirea pe care fiul o datora mamei. În Legea veche,
evreiască, femeile, în sinagogă, nu numai că nu aveau voie să șadă pe bănci în incinta
de jos, dar aveau, într-un fel de galerie ca o cușcă, locurile lor rezervate și ca să nu fie
văzute, cușca era acoperită în față cu o pânză de sârmă. Ele puteau vedea, dar nu
puteau fi văzute. În sinagogă puteau fi mii de femei, o sală arhiplină cu femei, dar
predicatorul nu vorbea, dacă nu erau prezenți cel puțin 10 bărbați. Deci, femeia nu
apărea ca un suflet credincios. Rabinii susțin că numai bărbatul are suflet, căci numai
lui i-a suflat Dumnezeu duh din Duhul Lui, nu și femeii. 

Femeia din Vechiul Testament se îndoiește de  rugăciunile sale către Dumnezeu,
pentru că nu poate fi mântuită.

Încă o întrebare pentru a constata cum e privită femeia de Legea veche: „De ce a
ales Dumnezeu coasta, ca să facă din ea femeia?

Răspunsul ne dă Talmudul: „Dumnezeu n-a ales capul, pentru ca femeia să nu-și
ridice capul cu mândrie. N-a ales ochiul, ca să nu fie prea curioasă; nici urechea, ca să
n-asculte la ușă; nici gura, ca să nu fie prea guralivă; nici inima, ca să nu fie prea
geloasă; nici mâna  ca să nu fie risipitoare; nici piciorul, ca să nu-și lase casa. Dar a
luat-o dintr-o parte mai ascunsă a corpului, ca să rămână smerită“. Talmudul mai
batjocorește și altfel femeia: „... Patru caractere sunt imputate femeii: sunt lacome,
ascultă la uși, sunt leneșe și geloase, pe lângă faptul că sunt vorbărețe și certărețe“.

Cât privește capacitatea intelectuală nu este o apreciere unanimă. Unii spun că
femeia are un spirit luminos (Shabbat 33b), alții că femeia, fiind obligată să stea mai
mult acasă, nu are de unde aduna știință; pe când bărbații, întâlnindu-se unii cu alții,
își schimbă păreri și-și activează inteligența (Ketubah 30 a, Megillah, 14 b).

Putem extinde această temă, dar consider că exemplificările sunt lămuritoare refe -
ritoare la femeie în lumina vechii legi. Dar să nu generalizăm părerile despre femeie,
ca fiind ființe inferioare bărbatului; Sfânta Scriptură pomenește cu respect  de Debora,
Rut,  Estera, femei înțelepte, luminoase, alese.
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mĂrţiŞor înCânTĂ… „zilele BaBei”!
Până la urmă, am intrat în Mărţişor. Mărţişorul ni se agaţă de piept ca scaiul de
blana oii, ori de câte ori oamenii „în raport” cu lumea simţurilor lor şi cu propria
noastră reacţie afectivă răspund – cale de-un zâmbet călător - la acest simbolic gest.
Dincolo de a fi şi un mijloc de verificare a sensibilităţii celor dragi - acesta-i
mărţişorul! 

Un mărţişor are, de obicei, două părţi componente şi modul în care o parte se referă
la cealaltă este ca o amintire dintre stative într-un război de ţesut. Vai, cât am mai
zâmbit toată dimineaţa gândindu-mă la alegerea unui mărţişor care să simbolizeze
un… „covor zburător”!

Creierul se-nseninează în timp ce-i vorbesc mamei mele despre semnificaţia Zilei
Femeii. Un gând de recunoştinţă ca al meu nu are nici o dată de expirare, acesta
este totdeauna proaspăt.

Un proverb zen îmi şopteşte la ureche: „Stai liniştit, nu te ocupa de nimic, primăvara
soseşte, iar iarba creşte prin ea însăşi”. Cum să stau liniştit când un post TV de ştiri
rebele, deapănă tot felul de previziuni meteo-catastrofale, semn că primăvara nu mai
pare să-şi afle identitatea într-un carusel normal al anotimpurilor. În plus, orice
instabilitate obositoare cum sunt ştirile de acest fel favorizează şi creşterea presiunii
atmosferice peste uzuala şi matinala noastră ceaşcă de cafea!

Zi de apă caldă, la bloc. Cu sau fără cleşti de rufe, într-un balcon de toată
frumuseţea, un început de pânză de păianjen [un artist plastic al naturii] a luat-o
înaintea „gospodinei”.

O întâlnire albă, în zorii zilei… Drumul şerpuit al unui vis luând-o spre „luna
neagră”.
Vântul îi şopteşte visului - încă răzleţ - numele uitat al unui astrolog bun de gură.

Câte mici vicii!...Într-o scrumieră goală, într-un living, în întunericul serii
străluceşte un ştrumf fosforescent, pus în joacă de năzdrăvanul casei, nepotul meu.

La Zoo, urşii stau în colţuri, cu burţile în sus şi cu labele desfăcute, ca în şezlonguri.
Aşteaptă încălzirea pietrelor. Pietrele tac, docile; aşteaptă şi ele încălzirea urşilor.

Promisiunile primăverii schiţând, cu o oarecare întârziere – în Deltă – înfloritul
stufului uscat.

Reţinut de la sezonierele atitudini în privire, un om de zăpadă „costeliv” îşi pleacă
treptat capul, cam de pe la sfârşitul lui februar. Liniştea curţii, tăcută, asistă cu
încăpăţânare la toată această dramă personală a omului. Iar dacă nimeni nu
sesizează, guvernul nu ia niciun fel de măsuri [tehnocrate]!

Haha! Poezia unei acuarele cu liliac – mult prea devreme înflorit - este atunci când
emoţia pictorului şi-a găsit gândul în nişte muguri grăbiţi şi graba şi-a găsit culorile.

Surâsul de copil al bunicului şi-a adus aminte de-o spusă a lui Rainer Maria Rilke:

„Este din nou primăvară. Pământul este ca un copil care ştie poezii pe de rost.”
Apoi brusc bunicul priveşte cadranul de la ceas: e timpul să-şi aducă nepoţica de la
Grădi.

Zilele babei, evoluând pe câmpul cu „Lâna de Aur” al unui cojoc uitat în podul unei
case de epocă, nu departe de Argos: nişte molii nihiliste...

Semn că livada a îmbătrânit: ciocănitorile îi curăţă tacticos pomii.

În solarii... Mai pragmatici decât proprietarii, nişte viermişori verzui - pe ici, pe colo...
Clorofila presupune lumină, efort de sinteză – dar înseamnă... dreptul la viaţă! Nu-i aşa?

O terasă între cer şi pământ, jos, lacul Herăstrău e un cer liniştit şi rece. În jur,
mugurime îngălbenită sub soarele blând. Pace de martie cu amiază caldă printre
sălcii şi sălcioare. Cu alte cuvinte Primăvară – Spring – Fruhling - Prentemps.

Cuvine-se acum altceva, o ieşire dincolo de barierele oraşului. O oră de sinceritate
pe coclauri, mizând pe un calcul al probabilităţii: apariţia unui iepure de câmp,
săltând pe muzica vântului în ierburi arse de ger...

Asteniile de primăvară, aceste suferinţe ieşite de la iernat, simt nevoia de a suprae-
valua realităţi vicioase. Fumează iute o ţigară şi urmăresc cum rotocoalele de fum
iau „liftul” spre cer. Multe dintre ele sunt deja în tranșă: în cer, totul e abstract.

„Casa de naştere” - casa caselor, casa venirilor copiilor cu ajutorul berzelor, care încă
nu s-au întors. Am auzit că îşi va inaugura noul sediu, într-un „bloc-horn”. Vechea
locaţie a funcţionat sub un bloc-turn purtând – simbolic - o pălărie de tipul sombrero.

Fragment extras dintr-un horoscop imaginar pentru luna lui Mărţişor: „Veţi citi
gândurile pe faţa partenerului de viaţă, dar nu le veţi putea traduce. Ocoliţi oamenii
de paie: vă aprind și pe voi, prea repede! Abia spre sfârşitul lunii veţi avea parte de
multe bucurii. De câte ori veţi scăpa de necazuri.” 

S-a terminat cu împărăţia iernii care a visat în stil rebel la noua primăvară
fotbalistică românească. Drept urmare, echipa Steaua s-a trezit jucând pe o
suprafaţă de joc, în stare vegetală: „iarbă de Sudan” transferată să trăiască demnă,
în lumea competiţională. Ce tip de nutreţ pentru crampoanele „rumegătoare” vom
mai fi nevoiţi să importăm, între timp, rămâne de văzut. Totuşi, văd exclusă varianta
folosirii gazonului artificial pe o arenă naţională, pe motiv că românului nu-i place
să vadă în faţa ochilor verde de sinteză chimică... la metru  pătrat!
........................................................................
Intr-o economie de piaţă a cuvintelor, 
spiritul vorbelor „de duh primăvăratic” deţine 
un loc de atenţie important din partea cititorului 
aflat, ca mai toată lumea de azi, în criză de timp.
Dar iată, printre tarabe colindând eu, 
o buburuză îmi face cu ochiul dintr-un mărţişor.
O iau şi o transfer la pieptul iubitei, 
[într-o „mansardă” de la reverul pardesiului!] -
fericită, iubita îngână vechiul cântecel:
„Buburuză-ruză...” mihai maTeiCiuC

(Continuare în numărul următor)
Gheorghe CeGa



(Urmare din numărul 305/306)

– Din acest balcon, Ion Minulescu
citea adesea poezii admiratoarelor
sale... – îmi spune doamna Claudia,
însoţind explicaţia cu un surâs com-
plice şi aproape ştrengăresc.

Apoi îmi arătă câteva picturi.
– Sunt ale fiicei mele Mioara, –

zise, dar nu ştiu de ce, nu cu tonul cu
care-şi laudă mamele odraslele. – Am
să vă fac cunoştinţă data viitoare: azi e
în atelier cu maestrul... (spre ruşinea
mea, nu i-am reţinut numele; era
vorba, probabil, de vreun pictor
cunoscut).

Ne-am întors în sufragerie şi am
fost poftit într-un fotoliu comod.

– Te servesc cu o delicioasă
îngheţată de fructe. Să nu mă refuzi: e
făcută de mine, – îmi surâse cu
voioşie doamna Minulescu. – Cafea?

– Nu... – am refuzat, deşi beam
una-două cafele pe zi, dar la ele
fumam neapărat şi câteva ţigări, or,
într-o casă străină, am considerat că
nu se face. Am aflat mai târziu că şi
Claudia Millian Minulescu era
fumătoare. Cu toate acestea, în
vizitele pe care i le-am făcut, mi-am
stăpânit pofta de tutun.

Îngheţata era într-adevăr bună. Am
lăudat-o, spre încântarea doamnei
Minulescu, care a trecut apoi – pre-
caut, cu delicateţe – să mă ches-
tioneze: unde m-am născut, de unde
ştiu limba rusă (o lămuresc că ştiu şi
rusa, dar romanul e scris în ucrai -
neană. „A, da? – se miră ea. – E vreo
diferență?...”), când am terminat fa -
cultatea („Litere, nu?” – presupune
amfitrioana. „Acum îi spune Filo -
logie...” – zic), unde lucrez? Mulţu -
mită de răspunsuri, Claudia Minu -
lescu îmi propune să-i las ceea ce am
tradus până atunci, ea va citi acele
pagini („Cu mare atenţie şi, sper, –
zice, – cu încântare...”), iar eu să revin
peste o săptămână-două sau, mă rog,
când voi avea gata o nouă tranşă.

– Tovarăşe Irod, – încheie gazda
amabil, – asta nu înseamnă că nu ne
poţi vizita în orice altă zi, în afara tra-
ducerii. O să-mi facă plăcere.

Apelativul „tovarăş” nu mă deran-
ja, intrase definitiv în uz în acei ani,
deşi din gura unei doamne, a unei
„foste”, a soţiei lui Ion Minulescu,
suna ostentativ, fals. I-am mulţumit

pentru invitaţie, căreia probabil, zic,
n-o să-i pot da curs, căci „ştiţi, servi-
ciul, traducerea...”, adică nu prea am
timp.

Aşa a fost prima vizită la Claudia
Millian Minulescu.

Cu prilejul celei de-a doua, adică
peste vreo trei săptămâni, am cunos-
cut-o şi pe Mioara Minulescu, fiica lui
Ion Minulescu, o cucoană spre cin-
cizeci de ani, din păcate „frumoasă”,
vorba bancului, ca taică-su... În
schimb, volubilă, veselă şi de aceea
chiar simpatică. Niciodată n-am ştiut
dacă să-i spun doamnă sau domni -
şoară. Aflasem doar că e pictoriţă şi
nimic mai mult. Însă revederea cu
mama ei m-a făcut să descopăr un
lucru surprinzător: doamna Claudia
Minulescu avea un remarcabil dar de
a inventa, de a fabula, de a exagera.
Şi, culmea, în aproape orice spunea.
Din dorinţa de a fi pe placul interlocu-
torului, din dorinţa de a părea
informată şi „conectată” la realitate şi,
deci, de a nu părea o „fostă” ? Nu ştiu.

Mai întâi, mi-a spus că şi-a dat
seama din cele câteva pagini (plus
punerea în temă pe care i-o făcusem la
prima noastră întâlnire) că Pescăruşul
e un roman excepţional (Nici vorbă!
O scriere cu modeste calităţi artistice,
deşi subiectul – Danko, un puşti dintr-
a cincea, îşi petrece vacanţa mare la
bunici, lângă Odesa, într-un sat
pescăresc de pe ţărmul Mării Negre;
are tot felul de peripeţii, ieşiri cu
bunicul în larg, salvarea unui pescăruş
rănit ş.a. – ar fi meritat mai mult.
Editura tineretului s-a oprit însă
asupra lui Iuri Zbanaţkyi, probabil,
din alte motive: el era atunci prim-
secretar al Uniunii Scriitorilor din
Ucraina adică conducătorul breslei,
deputat, laureat a numeroase premii,
decorat cu ordine şi medalii, fost
comandant de partizani, Erou al
Uniunii Sovietice etc.). N-am con-
trazis-o. N-avea rost. Claudia Minu -
lescu continuă:

– Şi traducerea dumitale este
excelentă! Se simte mâna formată a
scriitorului adevărat (am mai spus-o:
până atunci, apucasem să public doar
câteva versuri şchioape într-un ziar

regional şi 2-3 schiţe într-o revistă
ucraineană din Bucureşti...). Apropo,
mi-a plăcut ceea ce ai tipărit nu
demult în „Gazeta literară“, felicitări!
(Aiurea! Nu publicasem nimic). I-am

spus şi lui Mihai Beniuc, care m-a
întrebat: „Ce mai face tovarăşul
Corneliu Irod?”. Zic: „Lasă, frate,
băiatul în pace, că are mult de lucru!”.
Păi, nu-i aşa? – îmi surâse complice. –
Hai să vezi ce îngheţată am făcut.

Ca întotdeauna, îngheţata era
foarte bună. Dar s-o lămurim mai întâi
cu Mihai Beniuc. Nu-l văzusem în
viaţa mea. Ştiam încă din liceu că e un
mare poet, de câţiva ani era prim-sec-
retar al Uniunii Scriitorilor (peste un
an va fi preşedinte), academician. În
ce-l priveşte, e limpede pentru oricine
că n-avea de unde să ştie că pe lumea
asta există un Corneliu Irod. Îl voi
cunoaşte peste vreo şapte ani. Nu ca
poet, ci ca... cel mai bun specialist al
nostru în „psihologia animalelor”.
Poveste interesantă. Poate altă dată.
Până atunci, la îngheţată, Claudia
Minulescu îmi spune:

– La traducerea dumitale, am şi o
mică observaţie... Cred că e o scăpare.
Aşadar, pleacă Danko împreună cu
bunicul cu barca pe mare. În zori.
După ce ajung în larg, asistă la
răsăritul soarelui: discul lui mare şi
roşu iese hăt departe din apă şi urcă
încet pe cer. Cei doi stau toată ziua la
pescuit, iar seara observă că soarele
apune tot în mare... Păi, cum adică? A
făcut cale-ntoarsă?... Înţelegi ce vreau
să spun.

– Sigur că înţeleg. Observaţia
dumneavoastră ar fi fost valabilă dacă
Danko şi bunică-su ar fi contemplat
răsăritul şi apusul soarelui de pe mal:
atunci soarele ar fi „ieşit” dimineaţa
din apa mării, iar seara ar fi apus
undeva în spatele lor, dincolo de ori-
zontul câmpiei. Ei însă se aflau în
larg, uscatul nu se vedea, de jur-
împrejur era doar marea, aşa că
soarele răsărea şi apunea tot în...

– A, da-da. Ştii că ai dreptate?...
A fost, de altfel, singura ei

„contribuţie” în calitate de coautoare
la traducerea Pescăruşului. În rest,
întâlnirile noastre aveau un tipic con-
stant: veneam la două-trei săptămâni
cu un buchet de flori şi o nouă tranşă
de 10-15-20 de pagini şi, înainte de a
prelua paginile lăsate spre lectură la
precedenta mea vizită, preţ de vreo

oră (uneori mai mult, alteori mai
puţin) pălăvrăgeam, „bârfeam”, pu -
neam ţara la cale, adică doamna
Minulescu inventa cu cine s-a mai
întâlnit şi ce a discutat despre mine,
cum mă laudă toată lumea (adică
oameni pe care nu-i cunoşteam per-
sonal şi care, la rându-le, habar n-aveau
de existanţa mea), mâncam îngheţată
sau prăjituri şi ne despă rţeam. Despre
traducerea noastră discutam tot mai
rar sau deloc.

De Crăciun am plecat în Bucovina,
la mama. M-am întors imediat după
Anul Nou 1962, dar nu prea aveam
chef de traducere, încât i-am dus
Claudiei Minulescu 8-10 pagini abia
spre sfârşitul lui ianuarie. I-am tras o
minciună: am fost plecat de sărbători
(aici nu minţeam) şi am revenit în
Bucureşti doar de câteva zile (asta era
minciuna), de aceea i-am adus o
tranşă mică, dar de azi înainte... Până
pe la mijlocul lui martie am fost destul
de harnic, aşa că am depăşit binişor
jumătatea romanului. Trebuia totuşi să
mă grăbesc – ca mâine e 1 iulie, iar
Coca Petruţ, cu care vorbeam din când
în când la telefon, mi-a reamintit că
data predării manuscrisului nu poate fi
depăşită. „Ştii, Pescăruşul va apărea
în primul trimestru al lui ‘63, iar până
atunci mai sunt, cum ştii, o mulţime
de operaţiuni: dactilografiere, cola -
ţionare, referate, precorectură, redac -
tare, tehnoredactare, culegere, 2-3
corecturi, bun de tipar, bun de
difuzare... Başca treaba graficianului
la ilustraţii. Aşa că – dă-i bice!”

M-am apucat serios de lucru şi la
puţin timp, după socotelile mele,
eram, cum se spune, în grafic. Până la
termen aveam o sută şi ceva de zile şi
dacă voi traduce zilnic numai câte o
pagină, o pagină şi ceva... E clar – voi
fi gata chiar cu o săptămână înainte de
1 iulie. Numai că socoteala de acasă...
La sfârşitul lui martie, sunt invitat
urgent la Comisariatul Militar al
raionului Griviţa Roşie (Sectorul 1 de
azi; în urmă cu câțiva ani, se numise I.
V. Stalin), cu buletinul şi livretul mili -
tar, unde mi se comunică ordinul că
voi efectua o convocare (altădată îi
zicea concentrare) de două luni la
Piatra Neamţ. Leatul meu, ca să zic
aşa, a făcut armata în cadrul facultăţii:
o zi pe săptămână – joi – şi o lună
(1-31 iulie 1957) ca elevi în tabăra
militară de la Cilibia-Cotu Ciorii,
după care am primit livret. Iar acum
ce-or mai vrea?

Feminiana

– Fetele nu vor nimic, decât să aibă un soţ, iar când îl au, vor să aibă totul...
William Shakespeare

– Dumnezeu a creat femeia, ca să-l îmblânzească pe bărbat.
Voltaire

– S-a dus să împrumute o sită, dar s-a măritat.
Proverb uigur

– În vremuri de demult, înţelept era considerat acela care, la întrebarea “la
ce vârstă este bine să te însori”, răspundea: „În tinereţe este prea devreme,
iar la bătrâneţe este prea târziu”.

Francis Bacon

– Bărbatul care vrea să se însoare, trebuie să ştie totul sau nimic.
oscar Wilde

– Când femeia a îmbătrânit, ca să devină atrăgătoare pentru bărbat, ea se
adresează lui Dumnezeu.

honoré de Balzac
– Tragedie: s-a îndrăgostit de faţa ei, dar s-a însurat cu toată fata.

iulian Tuvim
– Ca să cunoşti fata, trebuie s-o vezi pe mama ei; ca să-i cunoşti faţa, trebuie
s-o vezi pe bunica sa.

Proverbul poporului thai

Selecţie şi traducere,
Kolea KureliuK

Curierul UCRAINEAN14

CLAUDIA MILLIAN MINULESCU

(Continuare în numărul următor)
Corneliu irod

Vitrina literară



mă pregătesc să-ntâmpin primăvara,
să mă-ntâlnesc cu primul ghiocel,
apoi să mă gândesc seară de seară,
de ce nu sunt așa precum e el?

atât de strălucit în frumusețe,
atât de însorit și de frumos,
e-așa precum am fost în tinerețe,
când fetele mă alintau duios?

de-aceea unde ghiocel răsare,
eu sunt prezent lângă splendoarea sa,
Și chiar de nu e-nalt și nu e mare
dar e un leac pentru viața mea.

mi-e greu când vine-o iarnă timpurie,
Și nu mai pot de-a mă-ntâlni cu el,
acel timp rece-mi pare-o veșnicie
până voi da din nou de ghiocel.

atunci când eu dau ochi cu ghiocelul,
iubirea pentru el îmi dă puteri,
mă simt c-acel ce își atinge țelul
de-a primi-n dar mărețe mângăieri...

mă simt ca un viteaz mergând călare
pe-un cal ceresc către un nimb stejar,
având în frunte-un ghiocel din care
mii de culori fantastice răsar.

mă simt ca ceru-n plină strălucire,

ca un stejar când încă nu-i tăiat
ca-n fața-altarului ceresc un mire 
ca-n auritul tron un împărat.

poate că unii nu-mi vor da crezare,
cum sunt când mă-ntâlnesc cu-n ghiocel
dar domnul slavei ce sfârșit nu are
mă crede că și dânsul e ca el.

Frumos precum e soarele din zare,
când razele trimite către flori,
ca să le dea lumină și culoare,
să le avem mereu de sărbători...

de-aceea-aștept să vină primăvara
chiar de-așteptarea are un timp greu,
dar mă ajută dorul și răbdarea
de-a mă-ntâlni cu ghiocelul meu.

mihai VoloȘCiuC

8 marTie 
La ȘcoaLa GimnaziaLĂ

cĂLineȘTi-enacHe

Elevii Școlii din Călinești-Enache au sărbătorit
Ziua Femeii, ziua mamelor, marți, 8 martie. Mani -
festarea a avut loc în incinta unității de învățământ, iar
la eveniment au luat parte părinți, bunici și cadrele
didactice. Au fost interpretate scenete și cântece dedi-
cate mamelor, acțiunea fiind coordonată de profesoara
în învățământul primar Bujdei Adina-Maria, profesorul
coordonator Ilincăi Petru, învățătoarea Melniciuc
Emilia și profesoara Zaharie Maria. 

În cadrul programului, s-au recitat poezii și s-au
interpretat diferite cântece dedicate mamei atât în limba
română, cât și în limba ucraineană, precum: Mărțișoare-
mărțișoare, E ziua ta, mămico!, Mama de George
Coșbuc, Cântec pentru mama, O zâs mama că mi-o da,
La oglindă de George Coșbuc, De-aș putea..., Cântecul
acesta delicat, Dormi, copile drag, Ochii cei mai dragi
din lume, Pentru tine am cules, Toți copiii,  Pisnea pro
rușnyk, Sorocika mamyna și Mamyna ruka. 

Elevii clasei întâi și pregătitoare au întreținut
atmosfera printr-un dans ludic ce i-a încântat pe specta-
tori. Clasa a patra a pus în scenă sceneta „Muma lui
Ștefan cel Mare” de Dimitrie Bolintineanu.

Zâmbetele, optimismul și sufletele curate ale copi-
ilor au înseninat chipurile părinților prezenți.

kolea kureLiuk

masĂ roTundĂ cu ocazia ziLei
Femeii Și aniversĂrii a 202 ani

de La naȘTerea poeTuLui
Taras Șevcenko

În data de 9 martie 2016, la sediul Organizației
municipale Baia Mare a Uniunii Ucrainenilor din
România, bd. Independenței nr. 26/85, s-a organizat
mani festarea culturală cu ocazia sărbătoririi Zilei Interna -
ționale a Femeii având ca temă „Rolul femeilor ucra -
inence din Baia Mare în ceea ce privește contribuția lor la
dezvoltarea culturii și limbii materne în orga nizație”. Pe
acest subiect au purtat discuții doamna arhitect Oksana
Florescu, secretara organizației, și doamna învățătoare,
Eudochia Laver, care și-au exprimat părerea cu privire la
studiul limbii ucrainene în cadrul orga nizației și necesi-
tatea continuării lui. Membrele UUR prezente la această
manifestare au propus înființarea unui grup artistic cu
care să participe la diferite acțiuni culturale organizate de
UUR conform planului de activități  pe anul 2016. 

În ceea ce privește a doua temă „Sărbătorirea a 202 ani
de la nașterea poetului Taras Șevcenko” s-a discutat
despre femeia oglindită în opera poetului. Președintele de
onoare al UUR, Ștefan Buciuta, a prezentat un material
despre „Cobzarul” lui Taras Șevcenko și a recitat
poemele „Fata vrăjită” și „Kateryna” traduse de Ion
Cozmei. S-au purtat discuții pe această temă și s-a cântat
pe versurile poetului cu sprijinul solistei Maria Sauca.
Doamnele care au vizitat muzeul și mormântul lui Taras
Șevcenko din Kaniv, Dochița Pop și Florescu Oksana,
le-au povestit celor prezenți despre însemnătatea și
frumusețea locurilor vizitate. Partici panții și-au exprimat
dorința ca Uniunea Ucrainenilor din România să mai
organizeze astfel de excursii la Kiev și Kaniv.    

La sediul Organizației municipale din Baia Mare au

fost expuse cărțile lui Taras Șevcenko și lucrări despre el:
„Cobzarul” tradus de Ion Cozmei; „Cobzarul” editat de
Uniunea Ucrainenilor din România cu ocazia celei de a
200-a aniversări a lui Taras Șevcenko, redactor Corneliu
Irod; „Cobzarul” editat cu ocazia împlinirii a 170 de ani
de la prima apariție a acestuia, redactor Mykola Corsiuc;
2 volume despre „Viața lui Taras Șevcenko”, autor Pavlo
Zaițev, traducere din limba uraineană de Corneliu Irod;
cartea „Dezvelirea bustului lui Taras Șevcenko”, culegere
de articole și cuvântări cu ocazia inaugurării bustului la

Satu Mare; cartea „Taras Șevcenko  – un apostol al nea-
mului ucrainean”, culegere de comunicări dedicate
aniversării a 200 de ani de la nașterea lui Taras Șevcenko
care au fost prezentate la simpozionul din Satu Mare. 

Domnul Ștefan Buciuta, președinte de onoare al
Uniunii Ucrainenilor din România, a înmânat fiecărei
doamne prezente câte un buchet de flori, un  mic cadou și
le-a invitat la un cocktail.  

Manifestarea culturală dedicată celor două eveni-
mente s-a încheiat cu  bună dispoziție și cu speranța că
asemenea manifestări vor avea loc mai des.   

Crina Cozma, membră a uur

mihai VoloŞCiuC

Ghiocelul meu
urmează iar să-ntâmpin primăvara,
Să mă prefac din nou că sunt surprins
de vălul ei de flori ce-mbracă ţara…
oare nu face asta orice ins

Ce primăverii-i scrie poezie?
indiferent în ea cum mai intrăm,
o lăudăm c-a îndrăznit să vie
iarăşi la noi, deşi n-o merităm.

o lăudăm c-aduce ghioceii,
atât de puri şi splendizi totodat’,
Că lasă iar pe câmp să zburde mieii,
Chiar de sunt tot mai scumpi la cumpărat.

mie uşor îmi este de aicea,
din negostina, să vorbesc de ea,
Că mie-mi cântă cucul, pitulicea,
natura toată e sub pana mea.

dar ce face poetul din oraşe
Văzând natura doar pe internet?
îi moare inspiraţia în faşă
Şi-atunci, desigur, nu mai e poet!

mă simt răspunzător cumva de faptul
Că nu pot să-i transmit, măcar în vis,
mireasma ei, adâncul ei, înaltul…
Vezi, pentru el e un dosar închis.

aşa că o să-ncerc, pe cât se poate,
Să i-o descriu, să nu fie distrus
Că nu o simte cum pătrunde-n toate…
Să nu regrete, nu-i precum s-a spus,

Că e mai mult cum spus-a chiar poetul
Bacovia: pe vechile dureri,
o nouă primăvară. e citatul
acesta un motiv de meditări.

nici soarele ca ieri nu luminează
Şi nu îmbracă totul în culori,
mai scapă printre nori, arar, o rază,
dar asta, doar aşa, la sărbători.

Ba culmea, nu sunt puri nici ghioceii,
Pătaţi de ploi acide-şi duc povara,
de-aceea creadă de acum ideii
Că nu mai e ce fost-a primăvara!

lucian Perţa

PARODIE
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Ghiocelul meu

Cuvântul MAMĂ:
„Pruncii îl zuruie,
Bătrânii îl visează,
Bolnavii îl șoptesc,
Munții îl gândesc.

Fricoșii îl strigă,
Orfanii îl lacrimă,
Răniții îl cheamă
Iar ceilalți îl uită.
O, Mamă!  O, Mamă!”
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dragi compatrioți,
crimeea a fost, este și va rămâne parte

integrantă a statului ucrainean, iar țara
care a furat-o va fi obligată să restituie ce a
furat. acest lucru se va întâmpla, mai
devreme sau mai târziu, oricât de lung se va
dovedi procesul de eliberare de sub ocu -
pație. o crimă ca ane xarea nu are termen de
prescripție. de altfel, noi folosim termenul
de „anexare“ numai ca definiție de drept
internațional pentru ceea ce s-a întâmplat.
dacă vorbim mai plastic și mai emoțional,
atunci este mai potrivit termenul „încorpo-
rare“ deoarece paralela istorică este mult
mai clară și nimerită.

anexarea nu a fost bruscă. rusia s-a pre -
gă tit minuțios, încă din anul 1991, pentru
ocuparea crimeei. pe parcursul primi lor
20 de ani, autoritățile ucrainene erau con -
știente de acest pericol, dar l-au subestimat.
iar persoanele care s-au aflat la cârma
statu lui în 2010 au contribuit, ca o adevă -
rată coloană a cincea, la pre gătirea anexării
crimeei de către ruși, mai ales prin distru -
gerea infrastructurii de apărare a ucra inei.
de aceea, mai ales asupra lor cade răspun -
derea pentru pierderea temporară a crime -
ei și a sevastopolului.

spun „temporară“ deoarece sunt convins
că noi vom reîntoarce sub suveranitatea
ucrainei aceste două unități administrativ-
teritoriale. acest proces, extrem de complex
și de durată, a fost deja demarat.

pentru precizarea strategiei noastre
privind reintegrarea crimeei în ucraina, eu
am dat, astăzi, dispoziție să fie pregătită o
ședință spe cială a consiliului de securitate
națională și apărare. aștept din partea
consiliului de miniștri un plan-grafic detal-
iat privind apă rarea intereselor naționale
ale ucrainei în tribunalele internaționale,
tragerea la răspun dere în fața ucrainei a
țării agresoare atât de către statul ucrai -
nean, cât și de companiile private ucrainene.

În afară de aceasta, cer Guvernului să
intro ducă pe ordinea de zi a ședinței consi -
liului de securitate națională și apărare al
ucrainei și problema regimului temporar de
protecție vamală specială de-a lungul liniei
graniței administrative a regiunii Herson și
a republicii autonome crimeea, precum și
strategia ener getică față de crimeea.

ministerul apărării și statul major al
Forțelor armate ale ucrainei au primit
ordin să înainteze propuneri referitoare la

întărirea subsanțială a capacității militare a
ucrainei în regiunea Herson și de-a lungul
întregului țărm al mării negre. rusia și-a
întărit prezența militară în regiune, trans-
formând, practic, peninsula dintr-o stațiune
internațională înflo ritoare într-o mare bază
militară care pune în pericol, inclusiv
nuclear, nu numai ucraina, ci și toate țările
riverane mării negre.

un rol important în asigurarea condi -
țiilor politico-diplomatice pentru redobân -
direa crimeei, în pregătirea proceselor
menționate mai sus și în menținerea regimu-
lui de sancțiuni internaționale împotriva
rusiei, instituite ca urmare a agresiunii
acesteia împotriva ucra inei în crimeea și
donbas, revine ministerului de externe.

evident, ucraina nu recunoaște și nu are
intenție să recunoască vreodată dejure drept
cetățeni ruși  pe acei locuitori ai peninsulei
care au obținut pașapoarte rusești. În
crimeea nu trăiesc cetățeni ai rusiei, ea este
populată exclusiv de cetățeni  ai ucrainei,
acolo oamenii noștri trăiesc pe teritoriul
nostru care este ocupat doar temporar.

până la revenirea crimeei la locul ce i-a
fost hărăzit de istorie în componența ucra -
inei, avem sarcina să apărăm drepturile și
libertățile cetățenilor din crimeea, să sus -
ținem orice sursă de rezistență legală față de
puterea rusă de ocupație și față de mario -
netele ei locale.

puterea de ocupație din crimeea încalcă
în masă drepturile și libertățile fundamen-
tale ale omului, obligă populația să accepte
cetățenia rusă, introduce o politică subor -
donată modi ficării componenței etnice a
populației, elimi nării etnicilor ucraineni,
tătari crimeeni, altor minorități, distruge
limba ucraineană și îi persecută pe vor-
bitorii ei. Și bisericile ucrai nene sunt supuse
prigoanei și represiunilor.

ucraina va apăra cu hotărâre drepturile
colective ale comunităților culturale și reli-
gioase de pe teritoriul republicii autonome
crimeea și din sevastopol, în special drep-
turile etnicilor ucraineni, precum și ale
popoarelor băștinașe – tătari crimeeni,
krimceaki și karaimi, ale altor minorități
naționale, ale tuturor patrioților ucraineni
care nu au recunoscut regimul de ocupație și
se opun lui prin orice mijloc ce le este acce-
sibil. pentru apărarea drepturilor lor, inclu-
siv a dreptului la protest, vom atrage cât
mai multe organizații interna ționale.

kievul va recurge la toate măsurile pen-

tru menținerea problemei ocupației ilegale a
teritoriului republicii autonome crimeea și
a sevastopolului ca act fără precedent de
încăl care a dreptului internațional comis
după cel de al doilea război mondial, pe
agenda politicii europene și mondiale.

dar principala premisă pentru reinte-
grarea teritoriului temporar ocupat este
dezvoltarea avansată a economiei ucrainei,
a instituțiilor ei democratice și a mecani -
smelor de protejare a drepturilor omului,
creșterea nivelului și calității vieții oame-
nilor.

mulțumesc tuturor locuitorilor crimeei
care, în condiții extrem de complexe ale
regimului autoritar și de persecuție a celor
de altă părere, nu întrerup legăturile lor
cetățenești și spirituale cu adevărata lor
patrie – ucraina.

apreciez în mod deosebit rezistența
opusă ocupanților de curajoșii tătari crime -
eni care au suportat atâtea suferințe, mej -
lisului și con ducătorilor lui, rezistență
începută încă la 26 februarie 2014.

susținerea pe care ucraina întreagă i-a
acordat, săptămâna trecută, renumitei sale
fiice tătare, djamali, reprezintă o recunoa -
ștere a rolului acestora. ea a primit și sus -
ținerea mea.

moscova parcă încearcă să-i readucă pe
tătari în anul 1944, iar kievul a conști -
entizat, chiar dacă cu întârziere, necesitatea
creării în crimeea a unei autonomii a
tătarilor crimeeni, evident cu garantarea
drepturilor și libertăților civice egale pentru
etnicii ruși, ucraineni și pentru alți etnici din
peninsulă.

Totul va fi așa cum trebuie să fie într-o
țară europeană.

acest război se va termina pentru ucra -
ina doar atunci când pe pământul ucrainean
sfânt din donbas și crimeea nu va exista
picior de ocupant. dar pentru a atinge acest
deziderat trebuie să fim puternici și cu
credință ne strămutată.

crimeea nu este rusia. Și ucraina nu este
rusia. crimeea este ucraina. iar ucraina
este europa.

slavă ucrainei!

UCRAINA - mai aproape
Paginã realizatã de Ion ROBCIUC

mesajul președintelui cu prilejul împlinirii a doi ani de la
declanșarea rezistenței împotriva ocupației rusești a crimeei


